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DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI 

 

 

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 

 
1.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ 

 Chủ đầu tƣ  : Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

 Giấy phép ĐKKD   : 

 Ngày đăng ký  : 2008 

 Đại diện pháp luật :   Chức vụ:  Giám đốc 

 Địa chỉ trụ sở  :  

 Ngành nghề chính : Trồng cây có hạt chứa dầu, trồng cây lấy quả chứa dầu, trồng cây 

dƣợc liệu; Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ quả gấc, chanh dây, kinh doanh giống cây trồng. 

 Vốn điều lệ  : 30 tỷ 

   

1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

 Tên dự án    : Trồng cây dƣợc liệu kết hợp chăn nuôi 

 Địa điểm đầu tƣ : Tỉnh Đăk Nông  

 Diện tích đất  : 60 hecta  

 Quy mô đầu tƣ : 

 + 50 hecta: trồng cây dƣợc liệu nhƣ (cây Gấc, cây Coleus, cây Diệp Hạ Châu, cây Gừng, cây 

Nghệ, Cây Đinh Lăng, cây La Hán Quả, cây Hoàn Ngọc, cây Chùm Ngây, cây Hà Thủ Ô, cây 

Kim Tiền Thảo, cây Trinh Nữ Hoàng Cung, cây Ba Kích, cây Cỏ Ngọt, Quế, Bạch Truật, Bạch 

Chỉ, Đỗ Trọng, Sa Nhân, Nhàu) 

 + 8 hecta : trồng cây bắp làm nguyên liệu chế biến thức ăn lên men. 

 + 5000 m
2
: làm trại chăn nuôi : 200 con bò sữa. 

 + 15,000 m
2
: làm nhà máy sơ chế dƣợc liệu. 

 Mục tiêu đầu tƣ :   

 - Xây dựng trung tâm sản xuất cây dƣợc liệu áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO theo khuyến 

cáo của Tổ chức Y tế thế giới. 

 - Xây dựng trại chăn nuôi, thả gia súc (bò sữa) theo phƣơng châm "năng suất cao - chi phí 

thấp - phát triển bền vững". 

 Mục đích đầu tƣ :  

- Nhằm bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, góp phần nâng cao 

chất lƣợng dƣợc liệu và tiến tới hòa hợp trong khu vực và trên thế giới về kinh doanh, xuất nhập 

khẩu dƣợc phẩm nói chung và thuốc đông y, thuốc từ dƣợc liệu nói riêng. 

- Đáp ứng kịp thời nguồn cây giống chất lƣợng cao cho nông dân khu vực các tỉnh Tây Nguyên, 

miền Đông Nam Bộ và xuất khẩu.  

- Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt và chăn nuôi, góp phần phát triển 

kinh tế xã hội địa phƣơng; 

- Góp phần phát triển bền vững an ninh lƣơng thực, an ninh y tế và an sinh xã hội. 

- Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng (đặc biệt là đồng bào dân tộc 

thiểu số); 

- Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh 

 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới 
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DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI 

 

 Hình thức quản lý  : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban 

Quản lý dự án do chủ đầu tƣ thành lập. 

 Tổng mức đầu tƣ : 63,056,836,000 đồng 

 Nguồn vốn đầu tƣ : Chủ sở hữu và các cổ đông 

 Tiến độ dự án  : Bắt đầu từ Quý I, Quý II năm 2015, đi vào hoàn thiện và hoạt động 

Quý III/2015. 

 

1.3. Căn cứ pháp lý 

 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Dƣợc ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

 Luật Chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tƣ xây dựng cơ bản của 

Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; 

 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam; 

 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình; 

 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập 

doanh nghiệp; 

 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành 

Luật Thuế giá trị gia tăng; 

 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây 

dựng công trình; 

 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

luật phòng cháy và chữa cháy; 

 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
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 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dƣợc; 

 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

 Nghị định số 62/2010/NĐ-CP, ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Chính Phủ về chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn; 

 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ v/v: Chính sách 

khuyến khích đầu tƣ kinh doanh vào Nông Nghiệp, Nông Thôn; 

 Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/04/2001của Tỉnh ủy Đăk Nông về Phát Triển Nông 

Nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hƣớng đến năm 2020; 

 Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập và 

quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

 Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự 

toán xây dựng công trình; 

 Thông tƣ số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng 

dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi 

trƣờng; 

 Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quyết toán dự án 

hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

 Thông tƣ số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi; 

 Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng 

dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi 

trƣờng; 

 Thông tƣ số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 v/v quyết định nguyên tắc sản xuất thuốc từ 

dƣợc liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với 

cơ sở sản xuất thuốc từ dƣợc liệu; 

 Thông tƣ số 14/2009/TT-BYT ngày 3/9/2009 v/v hƣớng dẫn triển khai áp dụng các nguyên 

tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế 

thế giới 

 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14/07/2010 quy định về một số chính sách khuyến 

khích đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp chất lƣợng cao trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010 

– 2015. 

 Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/1/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến năm 2020; 

 Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án “Quản lý Nhà nƣớc về dƣợc phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai 

đoạn 2006 - 2015”; 

 Quyết định số 1976/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ Tƣớng Chính Phủ v/v : 

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dƣợc liệu đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030) ; 

 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy”;     
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 Quyết định 81/2009/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 21/05/2009 

về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Hoá dƣợc đến năm 2015 tầm nhìn 

2025. 

 Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ Tƣớng Chính phủ về việc ban hành 

kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dƣợc cổ truyền Việt Nam đến năm 2020; 

 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Đăk Nông 

về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 ; 

 Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-

BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; 

 

1.4. Sự cần thiết đầu tƣ dự án 

Đã từ lâu, vấn đề ổn định chất lƣợng dƣợc liệu, bán thành phẩm Đông dƣợc (ví dụ nhƣ cao 

dƣợc liệu) cũng nhƣ các loại thuốc thành phẩm từ dƣợc liệu ở Việt Nam đã và đang đƣợc các nhà 

khoa học, các cơ sở sản xuất thuốc trong ngành Dƣợc tìm cách giải quyết nhƣng vẫn chƣa có giải 

pháp thỏa đáng. Cho đến nay, thị trƣờng dƣợc liệu ở Việt Nam vẫn trong tình trạng thả nổi, thiếu 

sự quản lý của các cơ quan y tế (về chủng loại, chất lƣợng, tính chuẩn xác, quy trình chế biến, 

cách bảo quản, …) và cơ quan quản lý thị trƣờng (về giá cả).  

Cũng nhƣ thuốc Tân dƣợc, để thuốc Đông dƣợc có hiệu lực, an toàn và chất lƣợng ổn định thì 

toàn bộ quy trình sản xuất phải đƣợc tiêu chuẩn hóa. Trong đó, tiêu chuẩn hóa nguyên liệu đầu 

vào là khâu cơ bản nhất. Riêng đối với dƣợc liệu có nguồn gốc thực vật thì việc tiêu chuẩn hóa 

phải bắt đầu từ quy trình trồng trọt và thu hái cây thuốc hoang dã trong tự nhiên. Hiện nay, các 

dây chuyền sản xuất thuốc nói chung, trong đó có thuốc Đông dƣợc ở Việt Nam đang đƣợc xây 

dựng, hoặc từng bƣớc nâng cấp để đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc – GMP”. Đây là 

một yêu cầu cần thiết để có thuốc tốt. Riêng đối với thuốc Đông dƣợc, nếu nguyên liệu đầu vào 

không ổn định về chất lƣợng thì thành phẩm thuốc (đầu ra) cũng không đạt yêu cầu về chất lƣợng, 

cho dù thuốc đó đƣợc sản xuất ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP theo Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO). Đó chính là nguyên nhân khiến cho chất lƣợng của nhiều loại thuốc Đông dƣợc ở Việt 

Nam hiện nay thất thƣờng, kể cả chất lƣợng của các gói thuốc thang ở các cơ sở khám, chữa bệnh 

và kinh doanh thuốc Đông y. Đặc biệt, trƣớc xu thế hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới, các 

xí nghiệp Dƣợc của nƣớc ngoài sẽ đƣa sản phẩm của họ vào Việt Nam, và ngƣợc lại, chúng ta 

cũng cần đƣa dƣợc liệu và thuốc Đông dƣợc của Việt Nam ra thị trƣờng nƣớc ngoài. Để cho thuốc 

của ta giữ đƣợc thƣơng hiệu và cạnh tranh đƣợc với các sản phẩm cùng loại của nƣớc ngoài (thậm 

chí ngay trên thị trƣờng trong nƣớc) thì quá trình trồng trọt, thu hái nguyên liệu làm thuốc không 

thể coi nhẹ việc tiêu chuẩn hóa. Điều này có nghĩa là phải tạo ra nguồn dƣợc liệu có hàm lƣợng 

hoạt chất cao theo tiêu chuẩn của GACP. 

Nhận thấy nhu cầu của xã hội, sau khi nghiên cứu và nắm vững các yếu tố kinh tế và kỹ thuật 

trong lĩnh vực dƣợc liệu, Công ty Cổ phần Nông nghiệp chúng tôi quyết định đầu tƣ xây dựng dự 

án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi  tại tỉnh Đăk Nông, một nơi có khí hậu ôn hòa, nguồn 

nƣớc dồi dào và đất đai màu mỡ trên vùng núi Tây Nguyên rất tốt để trồng cây dƣợc liệu và chăn 

nuôi bò sữa. Đồng thời khi dự án đƣợc đặt tại Đăk Nông- là địa phƣơng liền kề trung tâm của các 

tỉnh Tây Nguyên nhƣ Đăk Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nên quá trình 

vận chuyển cung ứng sản phẩm sẽ thuận lợi; từ đó chúng tôi tin tƣởng rằng không bao lâu nữa 
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nhân dân trong tỉnh cũng nhƣ Việt Nam sẽ đƣợc hƣởng thụ các loại thuốc dƣợc 

liệu và các sản phẩm từ thịt-sữa bò mà dự án đem lại với chất lƣợng và giá cả cạnh tranh. Bên 

cạnh đó, với những định hƣớng của Chính phủ thì Đăk Nông sẽ có đầy đủ những điều kiện thuận 

lợi trong quá trình thực thi dự án phát triển trồng cây dƣợc liệu kết hợp chăn nuôi. Thông qua đó, 

dự án có thể tận dụng đƣợc những chính sách hỗ trợ, bảo hộ về thuế và giống cây trồng- vật 

nuôi… để giúp dự án giảm chi phí vốn đầu vào và tìm đƣợc đầu ra cho sản phẩm. 

Tóm lại, với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ đƣợc ngƣời tiêu dùng trong nƣớc ƣa 

chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá tri ̣ tổng sản phẩm nông nghi ệp, tăng thu nhâp̣ và 

nâng cao đời sống của nhân dân và t ạo việc làm cho lao động tại địa phƣơng, Công ty Cổ phần 

Nông nghiệp chúng tôi tin rằng dự án đầu tƣ Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi là sự đầu tƣ 

cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

  

http://lapduan.com.vn - 08 39118552 

http://lapduan.com.vn/


 

 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh  Trang 6 

 

 

DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI 

 

CHƢƠNG II: NỘI DUNG DỰ ÁN 

 
2.1. Địa điểm đầu tƣ 

Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi đƣợc đầu tƣ tại tỉnh Đăk Nông. 

 
Hình: Địa điểm đầu tƣ dự án 

 

2.2. Quy mô đầu tƣ dự án 

 + 50 hecta: trồng cây dƣợc liệu nhƣ (cây Gấc, cây Coleus, cây Diệp Hạ Châu, cây Gừng, cây 

Nghệ, Cây Đinh Lăng, cây La Hán Quả, cây Hoàn Ngọc, cây Chùm Ngây, cây Hà Thủ Ô, cây 

Kim Tiền Thảo, cây Trinh Nữ Hoàng Cung, cây Ba Kích, cây Cỏ Ngọt, Quế, Bạch Truật, Bạch 

Chỉ, Đỗ Trọng, Sa Nhân, Nhàu) 

 + 8 hecta : trồng cây bắp làm nguyên liệu chế biến thức ăn lên men. 

 + 5000 m
2
: làm trại chăn nuôi : 200 con bò sữa. 

 + 15,000 m
2
: làm nhà máy sơ chế dƣợc liệu. 
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2.3. Các hạng mục công trình 

Với tổng diện tích trang trại là 60 ha, dự án sẽ phân chia các hạng mục nhƣ sau: 

 

Hạng mục Diện tích Đơn vị 

Cây gấc 20 ha 

Cây dƣợc liệu 30 ha 

Trồng bắp 7 ha 

Cỏ voi 1 ha 

Trang trại nuôi bò 5,000 m
2
 

Nhà máy sơ chế dƣợc liệu 1,500 m
2
 

 

2.4. Tiến độ đầu tƣ 

 

 Hạng mục 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

     

GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI      

1 Triển khai xây dựng x x    

GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT TẬP TRUNG      

2 Hoàn thiện công trình đƣa vào sử dụng  x x x x 

3 Hoạt động sản xuất kinh doanh    x x x 
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2.5. Sản phẩm của dự án 

 

Loại Đặc điểm 
1.Cây 

giống 

gấc 

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Chiều cao > 25cm, tỷ lệ phát triển đồng đều 95%, năng suất đạt 

35 tấn/ha 

 Tên khoa học:Momordica cochinchinensis 

Thành phần hóa học: Nghiên cứu hiện đại cho biết trong nhân hạt gấc có 55,3% chất lipít (béo), 

16,6% chất protit (đạm), 1,8% tanin, 2,8% xenluloza, 6% nƣớc, 2,9% chất vô cơ, 2,9% đƣờng, 

11,7% chất khoáng… Ngoài ra còn có một lƣợng nhỏ các men photphotoba, invedaxa… 

Công dụng: có tác dụng nhƣ thuốc vitamin A, có khả năng phòng bệnh ung thƣ gan, thải lọc các 

chất độc hại nhiễm vào cơ thể nhƣ tia xạ, hóa chất… 

 
 

2.Cây 

giống 

dƣợc 

liệu 

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Chiều cao đạt > 20cm, tỷ lệ phát triển 85%, năng suất thu 

hoạch đạt 28 tấn/ha 

Tên cây Hình ảnh Tên khoa học Thành phần 

hóa học chính 

Công dụng 

Cây 

Coleus 

 

COLEUS 

AMBOINICUS L

our 

Toàn cây có 

chứa tinh dầu 

carvacrol. 

Chữa cảm, cúm, sốt cao, 

sốt không ra mồ hôi 

đƣợc, ho, hen, ho ra máu, 

viêm họng, khản tiếng, 

nôn ra máu, chảy máu 

cam. Ngày dùng 10-16g 

dạng thuốc sắc, thuốc 

xông hoặc giã nát, thêm 

nƣớc gạn uống. Dùng 

ngoài giã đắp trị rết , bọ 

cạp cắn. 
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Diệp hạ 

châu  

 

Phyllanthus 

urinaria L 

 Chữa suy gan, viêm gan 

do virut B, xơ gan cổ 

trƣớng 

Cây gừng 

 

Zingiber 

officinaleRoscoe 

a- camphen, 

b-phelandren 

một carbur là 

zingiberen 

một alcol 

sesquiterpen, 

các phenol 

(cineol, citral, 

borneol, 

geraniol, 

linalol, 

zingiberol.  

Dùng gừng tƣơi chữa cảm 

mạo, phong hàn, nhức đầu 

ngạt mũi, ho có đờm, nôn 

mửa, bụng đầy trƣớng. 

Dùng làm thuốc kích thích 

tiêu hóa, tăng bài tiết, sát 

trùng.  

Cây nghệ 

 

Curuma longa L.  Trong củ 

Nghệ có chứa 

3,5 - 4% hỗn 

hợp chất màu. 

Thành phần 

chủ yếu là 

Curcuminoid, 

dầu béo và 

nhựa. 

 

Cây đinh 

lăng 

 

Tieghemopanax 

fruticosus Vig. = 

Panax fruticosum 

L. = Polyscias 

fruticosa Harms, 

họ Ngũ gia 

(Araliaceae). 

Saponin 

triterpenic. 

Chữa cơ thể suy nhƣợc, 

tiêu hoá kém, sốt, sƣng vú, 

ít sữa, nhức đầu, ho, ho ra 

máu, thấp khớp, đau lƣng. 
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La Hán 

quả 

 

Momordica 

grosvenor 

Swingle 

đƣờng 

fructose và 

glucose, 

saponin 

tritecpen, chất 

nhày, protein, 

vitamin C và 

nhiều nguyên 

tố vi lƣợng 

Mn, Fe, Zn, 

Se, iốt. 

chống ung thƣ, kháng 

khuẩn, chống viêm, chống 

lão hoá. Đặc biệt, tác dụng 

làm dịu các kích ứng niêm 

mạc họng hầu trong các 

trƣờng hợp viêm thanh khí 

quản, viêm họng 

cây Hoàn 

Ngọc 

 

Pseuderanthemum 

(Nees) Radlk., 

thuộc họ Ô Rô 

(Acanthaceae).  

chứa sterol, 

flavonoid, 

đƣờng khử, 

carotenoid, 

acid hữu cơ, 7 

chất đã đƣợc 

phân lập, 

trong đó 4 

chất là Phytol, 

β-sitosterol, 

hỗn hợp đồng 

phân Epimer 

của 

Stigmasterol 

và 

Poriferasterol. 

kháng khuẩn, kháng nấm; 

có hoạt tính thủy phân 

protein (nên trong lâm 

sàng đắp lá tƣơi Hoàn 

ngọc làm tiêu mủ và làm 

tan sẹo lồi); tác dụng ức 

chế Monoaminoacydase 

(MAO) và tác dụng bảo vệ 

gan. Cây không có độc 

tính. 

Cây 

Chùm 

Ngây 

 

Moringa Oleifera  kích thích hoạt động của 

tim và hệ tuần hoàn, hoạt 

tính chống u-bƣớu, hạ 

nhiệt, chống kinh phong, 

chống sƣng viêm, trị ung 

loét, chống co giật, lợi 

tiểu, hạ huyết áp, hạ 

cholesterol, chống oxy-

hóa, trị tiểu đƣờng, bảo vệ 

gan, kháng sinh và chống 

nấm.. 

Hà thủ ô 

đỏ 

 

Radix Fallopiae 

multiflorae 

Anthranoid, 

tanin, lecithin. 

Bổ máu, trị thần kinh suy 

nhƣợc, ngủ kém, sốt rét 

kinh niên, thiếu máu, đau 

lƣng, mỏi gối, di mộng 

tinh, bạch đới, đại tiểu tiện 

ra máu, sớm bạc tóc, mẩn 

ngứa. 
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Kim tiền 

thảo 

 

Herba Desmodii Saponin, 

flavonoid. 

Chữa sỏi thận, sỏi túi mật, 

sỏi bàng quang, phù thũng, 

đái buốt, đái rắt, ung nhọt. 

Trinh nữ 

hoàng 

cung 

 

Crinum latifolium 

L. họ Thuỷ tiên 

(Amaryllidaceae). 

Alcaloid, 

saponin, acid 

hữu cơ. 

Điều trị một số dạng ung 

thƣ nhƣ ung thƣ phổi, ung 

thƣ tuyến tiền liệt, ung thƣ 

vú… 

Cây Ba 

Kích 

 

Radix Morindae 

 

Anthranoid, 

đƣờng, nhựa, 

acid hữu cơ, 

vitamin C. 

 

Chữa liệt dƣơng, di tinh, 

phụ nữ có thai, kinh 

nguyệt chậm, bế kinh, đau 

lƣng mỏi gối… 

Cây cỏ 

ngọt 

 

Stevia rebaudiana 

(Bert.) Hemsl.= 

Eupatorium 

rebaudianum 

Bert., họ Cúc 

(Asteraceae) 

Lá chứa các 

glycosid 

diterpenic: 

steviosid, 

rebaudiosid, 

dulcosid. 

Steviosid có 

độ ngọt cao 

hơn gấp 150 – 

280 lần so với 

saccharose. 

Thay thế đƣờng cho các 

bệnh nhân bị bệnh tiểu 

đƣờng, có tác dụng chữa 

béo phì, dùng trong công 

nghiệp thực phẩm làm chất 

điều vị cho bánh mứt kẹo, 

nƣớc giải khát. 
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Quế 

 

Cinnamomum 

cassia Nees & 

Eberth. 

Vỏ chứa tinh 

dầu 1-2%, 

tanin, chất 

nhựa, đƣờng, 

calci oxalat, 

chất nhày và 

coumarin. 

Tinh dầu quế 

chứa aldehyd 

cinnamic 75-

90%, 

salicyaldehyd 

methylsalicya

ldehyd, 

methyleugeno

l, eugenol… 

Kháng khuẩn, hôn mê, đau 

bụng trúng thực, phong tê 

bại, chữa tiêu hóa kém, 

tiêu chảy, tả lỵ, thủng do 

tiểu tiện bất lợi, kinh bế, 

rắn cắn, ung thƣ. 

 

Bạch 

truật 

 

Rhizoma 

Atractylodes 

macrocephalae 

Tinh dầu 

(1%), trong đó 

chủ yếu là 

atractylol và 

atractylon. 

Giúp tiêu hoá, trị đau dạ 

dày, bụng đầy hơi, nôn 

mửa, ỉa chảy, phân sống, 

viêm ruột mãn tính, phù 

thũng. 

Bạch chỉ 

 

Radix Angelicae Tinh dầu, 

coumarin, tinh 

bột. 

Làm thuốc giảm đau, nhức 

đầu phía trán, chữa cảm, 

đau răng, ngạt mũi, viêm 

mũi chảy nƣớc hôi, khí hƣ, 

phong thấp, đau do viêm 

dây thần kinh. 

Đỗ trọng 

 

Cortex 

Eucommiae 

Nhựa, tinh 

dầu. 

Thuốc bổ thận, gân cốt, 

chữa đau lƣng, mỏi gối, di 

tinh, đái đêm, liệt dƣơng, 

phụ nữ có thai, động thai. 

Chữa cao huyết áp. 

http://lapduan.com.vn - 08 39118552 

http://lapduan.com.vn/


 

 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh  Trang 13 

 

 

DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI 

 

Sa Nhân 

 

Fructus amoni 

 

Có Saponin 

và tinh dầu 2 

- 3% gồm: 

Camphor, 

Borneol 

Bomyl 

Acetate, 

Linalool, 

Nerolidol, 

Limonene. 

Tinh dầu sa nhân tím có 

khả năng có tác dụng 

kháng khuẩn. Quả sa 

nhân tím có tác dụng trị 

bụng trƣớng, đau đầy 

bụng, ăn không tiêu, tả, 

lỵ, nôn mửa. 

Quả sa nhân tím vị cay, 

tính ấm, mùi thơm, vào 

kinh, tỳ, vị, thận, có tác 

dụng tán hàn, tán thấp, 

hành khí, khai vị, tiêu 

thực, kích thích tiêu hóa. 

 

Nhàu 

 

Morinda 

Citrifolia L 

Vỏ rễ 

chứa morindo

n, morindin, 

morindadiol, 

soranjidiol,  

acid 

rubichloric, 

alizarin a-

methyl ete và 

rubiadin 1-

methyl ete. 

Chữa huyết áp cao, nhức 

mỏi, đau lƣng: ngày 10- 

20g vỏ rễ sắc hoặc sao 

vàng ngâm rƣợu uống. Lá 

giã đắp chữa nhọt mủ. Lá 

sắc uống chữa sốt, lỵ, 

bệnh tiêu chảy. Quả làm 

dễ tiêu, nhuận tràng, chữa 

lỵ, băng huyết, bạch đới, 

ho, cảm, phù, đau dây 

thần kinh, bệnh đái đƣờng 

3. Sản 

phẩm sơ 

chế từ 

mô hình 

khảo 

nghiệm 

tại dự án 

Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật: Sản phẩm sơ chế đông lạnh đạt >9 tấn/hecta, sấy khô đạt > 2 

tấn 

4. Mô hình trồng bắp làm nguyên liêu lên men nuôi bò sữa 

5. Trại nuôi bò sữa 

 

2.6. Công nghệ sản xuất 

2.6.1. Xuất xứ công nghệ trồng cây giống 

Hệ thống nhà lƣới, nhà màng đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn Israel bằng các hệ thống tƣới tiêu 

tự động có bộ điều khiển kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong nhà màng. 

Khung nhà bằng thép ống mạ kẻm, toàn bộ nhà đƣợc liên kết lắp ghép bằng bulong kết hợp 

với vít thép. 

Mái nhà và xung quanh đƣợc căng lƣới chống côn trùng, sợi nilon. 
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2.6.2. Quy trình công nghệ sản xuất giống cây 

 
 

Quy trình sản xuất 

 

Đặc tính chủ yếu 

 

Mức độ tự động hóa 

1/ Quy trình nuôi cấy mô cây Gấc 

Thao tác thực hiện: 

Có 2 thao tác thực hiện: thực hiện ở điều kiện bên ngoài (in 

vivo) và thực hiện trong ống nghiệm (in vitro), đƣợc chia 

thành 5 giai đoạn sau:  

Invivo Giai đoạn 1: Chuẩn bị cây mẹ 

Giai đoạn 2: Khử trùng mẫu cấy 

Giai đoạn 3: Tăng sinh mô 

Giai đoạn 3a: Tạo phôi soma 

Giai đoạn 3b:  Tăng cƣờng sự phát triển chồi bên 

Giai đoạn 3c:  Sự phát triển chồi bất định 

Giai đoạn 4: Sự ra rễ in vitro và điều kiện ra rễ 

Gian đoạn 5: Giai đoạn ra rễ in vivo 

Thiết bị và dụng cụ 

- Tủ cấy vô trùng 

- Tủ lạnh đựng hóa 

chất 

- Tủ sấy cao độ 

- Nồi hấp khử trùng 

- Cân vi phân tích, 

pH kế 

- Máy khuấy từ, 

microwave 

- Các dụng cụ thủy 

tinh : keo, ống đong, 

… 

 

Mức độ tự động hóa 

đạt > 90%. 
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2/ Quy trình nhân giống cây dƣợc liệu trong nhà màng: 

Bước 1: Tuyển chọn giống hạt, thân, cành, đọt ghép 

Bước 2: Nhân cây ghép 

Bước 3: Tuyển chọn đọt ghép từ vườn ươm 

Bước 4: Tiến hành ghép cây trong phòng lạnh. 

Bước 5: Nuôi dưỡng cây trong nhà màng 

Bước 4: Xuất bán sản phẩm. 

Bước 5: Trông khảo nghiệm tại vườn. 

 

- Dùng máy ghép cây 

nhập khẩu từ Hàn 

Quốc, Hà Lan. 

- Phƣơng pháp ghép 

cây trong nhà màng 

giúp cây trồng có tỷ 

lệ sinh trƣởng đạt 

95%, không bị sâu 

bệnh,  cây sinh 

trƣởng khỏe mạnh. 

Mức độ tự động hóa 

đạt > 70%/ 

 

3/ Quy trình sơ chế dƣợc liệu: 

Bƣớc 1: Thu hoạch sản phẩm từ mô hình trồng khảo 

nghiệm dƣợc liệu; 

Bƣớc 2: Rửa sạch, tách hạt, cắt nhỏ và chuyển vào lò sấy; 

Bƣớc 3: Cho sản phẩm vào lò sấy, sấy trong thời gian 12 

giờ cho đến khi sản phẩm đạt ở độ ẩm 7%. 

Bƣớc 4: Đóng bao xuất khẩu. 

 

 

 

Hệ thống lò sấy tự 

động, nhập khẩu từ 

Hàn Quốc, tạo ra sản 

phẩm sạch, màu sắc 

không thay đổi so với 

đặc tính ban đầu,  

 

 

 

Tự động hóa đạt  60% 

 

 

2.6.3. Trang thiết bị chính 

 

STT Hạng mục Đơn vị Số lƣợng 

1 Máy rửa và tách vỏ dƣợc liệu dạng củ cái 10 

 
+ Khung máy inox 304 kích thƣớc 1500x 500 x 2200mm hệ thống 10 

 

+ Hệ thống trục quay và cánh chà sát tách vỏ inox 304, cánh 

inox 304 dày 6 ly, trục dài 2400 mm 
hệ thống 10 

 

+ Hệ thống động cơ truyền động rửa và tải nguyên liệu, 1400 

v/ phút, hộp số truyền động 
hệ thống 10 

 
+ Hệ thống cấp nƣớc và máng chảy hệ thống 10 

 
+ Hệ thống điện (Tủ điện và thiết bị điện) hệ thống 10 

2 Máy rửa dƣợc liệu dạng thảo cái 10 

 
+ Khung máy inox 304 kích thƣớc 1500x 800 x 1400mm hệ thống 10 

 

+ Hệ thống xilo inox 304 dày 2 ly, kích thƣớc 600 x 1000 

mm, máng hứng 
hệ thống 10 

 

+ Hệ thống động cơ truyền động rửa và tải nguyên liệu, 1400 

v/ phút, hộp số truyền động 
hệ thống 10 
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+ Hệ thống trục truyền động hệ thống 10 

 
+ Hệ thống điện (Tủ điện và thiết bị điện) hệ thống 10 

3 Máy sao dƣợc liệu tự động cái 10 

 
+ Khung máy inox 304 kích thƣớc 1500x 800 x 1400mm hệ thống 10 

 
+ Hệ thống xilo inox 304 dày 2 ly, kích thƣớc 600 x 1000 mm hệ thống 10 

 

+ Hệ thống động cơ truyền động rửa và tải nguyên liệu, 1400 

v/ phút, hộp số truyền động 
hệ thống 10 

 
+ Hệ thống trục truyền động hệ thống 10 

 
+ Hệ thống điện trở và thiết bị 15 KW hệ thống 10 

 
+ Hệ thống điện ( Tủ điện và thiết bị điện) hệ thống 10 

4 Máy nghiền dƣợc liệu công suất 25-30 kg/giờ cái 10 

 
+ Khung máy inox 304 kích thƣớc 600 x 450 x 900mm hệ thống 10 

 

+ Hệ thống cối nghiền fi 270 Búa nghiền thô và nghiến phá, 

nghiền tinh inox 304 dày 10 ly, đáy dày 14 ly, nắp dày 12 ly 
hệ thống 10 

 
+ Hệ thống trục nghiền, búa, gối bi, hệ thống dẫn động hệ thống 10 

 
+ Động cơ nghiền 5Kw- 2800 vòng/ phút Việt Hung, 380v hệ thống 10 

 
+ Hệ thống phễu và máng chảy inox 304 dày 1.5 ly hệ thống 10 

 

+ Hệ thống bọc, che chắn động cơ và truyền động inox 304 

dày 1.5 ly 
hệ thống 10 

 
+ Hệ thống điện (Tủ điện và thiết bị điện) hệ thống 10 

5 
Máy thái dƣợc liệu (kích thƣớc 3-5 cm) thái lát củ quả 

tƣơi, công suất 50-100 kg/ giờ 
cái 10 

 

+ Khung máy inox 304 kích thƣớc 1500 x 800 x 1000mm, 

inox 304 
hệ thống 10 

 

+ Hệ thống đĩa và dao cắt có teh63 điều chỉnh độ dày mỏng 

lát cắt inox 304 
hệ thống 10 
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+ Hệ thống truyền động inox 304 trục truyền inox 304, gối đỡ, 

hệ thống đai 
hệ thống 10 

 
+ Động cơ 3 pha, 3 Kw Việt Hung, mới 100% hệ thống 10 

 
+ Hệ thống điện hệ thống 10 

 
+ Máng hứng và phễu inox 304 dày 1.5 ly hệ thống 10 

6 Tủ sấy dƣợc liệu cái 10 

 

+ Khung thiết bị có bảo ôn inox 201 hộp 50 x 50 dày 1.5, bọc 

inox 201 và cánh cửa 
hệ thống 10 

 

+ Hệ thống khay để dƣợc liệu đem sấy 500 x 1000 x 50 mm 

inox 304, dạng khay (thích hợp cho nhiều sản phẩm sấy) 
hệ thống 10 

 
+ Hệ thống điện trở và trao đổi nhiệt 8- 12 Kw hệ thống 10 

 
+ Hệ thống ống thoát hơi nƣớc fi 120 inox 304 hệ thống 10 

 
+ Quạt gió công suất 1.5 Kw, lƣu lƣợng 1700 m3/ giờ cái 10 

 

+ Hệ thống điện, cảm biến, đồng hồ lịch trình và đặt thời gian 

sấy 
hệ thống 10 

7 Máy bơm nƣớc 125W. A-130 JACK chiếc 10 

8 Hệ thống tƣới tiêu cho dƣợc liệu HT 10 

 
Hệ thống tƣới cỏ và bắp HT 5 

9 Thiết bị cất trữ dƣợc liệu ( tủ…) thiết bị 2 

10 Thiết bị vận chuyển dƣợc liệu xe 10 

11 Dụng cụ thu hoạch dƣợc liệu bộ 1 

12 Văn phòng làm việc 
  

 
+ Bàn ghế bộ 4 

 
+ Quạt trần cánh 1,4m ASIA J56002 chiếc 2 

 
+ Ti vi LG LCD 32LH20R chiếc 1 

14 Nhà ăn 
  

 
+ Bàn ghế bộ 7 

 
+ Dụng cụ nhà bếp bộ 1 

 
+ Quạt trần cánh 1,4m ASIA J56002 chiếc 5 

 
+ Ti vi LG LCD 32LH20R chiếc 2 

15 Hệ thống điện HT 1 

 

2.6. Chăn nuôi bò sữa 

2.6.1. Giống bò sữa 

Trong chăn nuôi bò sữa, công tác chọn đúng giống, giống tốt phù hợp với điều kiện sinh 

thái của từng vùng. Đây là yếu tố chính quyết định tới năng suất. Vì vậy chúng tôi lựa chọn giống 

bò Holstein Friesian (HF) 
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Bò HF là giống bò sữa chuyên dụng, cao sản đƣợc hình thành từ thế kỷ thứ 14 ở vùng 

Friesian- Hà Lan, nơi có khí hậu ôn hoà, nhiệt độ bình quân năm là 10
0
C (2-17

0
C), đồng cỏ phát 

triển. 

Hiện nay giống bò HF đã đƣợc nuôi phổ biến ở nhiều nƣớc trên thế giới. Về bò chuyên 

dụng sữa thì chƣa có giống bò nào có sản lƣợng sữa cao hơn. 

Bò HF có lông màu lang trắng đen hoặc đen hoàn toàn. Có 6 vùng trắng ở trán đuôi và 4 

chân. Một số ít có màu lông đỏ trắng. Khi trƣởng thành bò đực có khối lƣợng 1000-1200kg. Bò 

cái 650-700kg. Bò có kết cấu ngoại hình tiêu biểu của giống cho sữa. 2/3 phía sau phát triển hơn 

phía trƣớc (hình nêm cối). Bầu vú to, tĩnh mạch nổi rõ. Thân hình cân đối. Ngực sâu, bụng có 

dung tích lớn. Da mỏng, lông mịn, tính hiền lành. 

Sản lƣợng sữa đạt 5,500-6,000kg/chu kỳ, 305 ngày. Tỷ lệ mỡ 3.6%. Chọn lọc và nuôi 

dƣỡng tốt, lƣợng sữa có thể đạt 6,000-8,000kg/chu kỳ. 

Bò thuộc giống thuần thục sớm, nuôi tốt 16 tháng đã có thể phối giống có chữa và để mỗi 

năm một lứa. Bò thích hợp với vùng khí hậu ôn đới và cao nguyên. 

 

2.6.2. Chăm sóc và nuôi dƣỡng  

 Thiết bị chăn nuôi: 
 + Hệ thống cung cấp thức ăn 

 + Hệ thống cung cấp nƣớc uống 

 + Thiết bị vắt sữa 

 + Thiết bị bảo quản sữa thứ cấp điện tử 

 + Thiết bị dọn chuồng tự động. 

 

 Quy trình nuôi dƣỡng  

+  Nuôi dƣỡng bê từ 1 ngày tuổi đến bò trƣởng thành 
1. Bê từ 0-7 ngày tuổi:  

Sữa mẹ trong 7 ngày đầu có nhiều Colostrum do thành phần sữa có kháng thể và nồng độ 

dinh dƣỡng cao nên phải cho bê bú không nhập chung vào sữa hàng hóa. Đối với bò khai thác sữa 

không đƣợc cho bê bú trực tiếp mà phải vắt sữa ra rồi tập cho bê uống tránh cho bò mẹ có phản xạ 

mút vú rất khó vắt sữa sau này. 

Khẩu phần sữa từ 5 - 6 kg/ngày tùy trọng lƣợng bê sơ sinh.  

2. Bê từ 8-120 ngày tuổi:  



 

 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh  Trang 19 

 

 

DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI 

 

Ngoài sữa làm thức ăn chính cần phải tập cho bê ăn cỏ, cám để sớm phát 

triển dạ cỏ. Bê 4 tháng chuẩn bị giai đoạn cai sữa phải bổ sung thêm đạm, khoáng vi lƣợng và đa 

lƣợng vào khẩu phần.  

Khẩu phần sữa:  

- Bê 08 - 30 ngày tuổi : 6 kg.  

- Bê 30 - 60 ngày tuổi : 4 kg.  

- Bê 60 - 90 ngày tuổi : 2 kg.  

- Bê 90-120 ngày tuổi : 1 kg.  

Tùy điều kiện chăm sóc nuôi dƣỡng mà ta có thể thay từ từ một phần sữa bằng cháo bắp 

hay tấm... Nếu bê tiêu chảy phải cân đối lại khẩu phần kịp thời.  

3. Giai đoạn bê cai sữa đến tơ lở:  

Đây là giai đoạn chuyển tiếp rất quan trọng, ảnh hƣởng đến sức khỏe, tình trạng kỹ thuật và 

bệnh tật, sự phát triển của cơ thể là những yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp đến tuổi thành thục và sản 

lƣợng sữa của bò sau này. Do đó việc chăm sóc nuôi dƣỡng, chế độ ăn uống, tắm chải và vận động 

phải thực hiện tốt và nghiêm ngặt.  

Khẩu phần cho bò ở giai đoạn này bao gồm:  

- Thức ăn tinh: cám hỗn hợp (16 - 18% protein)  

* 4 - 12 tháng tuổi: 0.6 – 0.8 kg/con/ngày.  

* Tơ lỡ: 1 – 1.2 kg/ngày.  

- Thức ăn bổ sung bao gồm mật, muối, Urea, những loại thức ăn nầy thƣờng bổ sung vào 

mùa nắng, cỏ khô không đủ dinh dƣỡng cho bò bằng cách hòa nƣớc tƣới vào cỏ.  

Chú ý: Urea chỉ bổ sung cho đến 9 - 12 tháng với lƣợng 15-20gr/con chia 3 lần/ngày.  

- Thức ăn thô: Cỏ, rơm cho ăn tự do.  

 

+ Nuôi dƣỡng bò vắt sữa 

Bò vắt sữa vốn có tập tính điển hình diễn ra hàng ngày, ăn, ngủ và nhai lại. Bò đƣợc thả 

rông trong trang trại và gặm cỏ tƣơi. Đồng thời bò còn đƣợc cho ăn ngủ cốc, cỏ ngô và thức ăn ủ 

xilo nuôi trong khu khép kín. Ngoài ra trang trại còn sử dụng các hóc môn tăng trƣởng và kháng 

sinh trong quá trình nuôi dƣỡng để tăng nhân tạo sản lƣợng sữa của bò, giảm sự lây nhiễm dịch 

bệnh giữa các cá thể bò trong trại. 

Yêu cầu: Cho sản lƣợng sữa cao, động dục sớm, trạng thái sức khỏe tốt. Khẩu phần: Bao 

gồm khẩu phần sản xuất và khẩu phần duy trì.  

* Khẩu phần sản xuất:  

0.4 đơn vị thức ăn cho 01 kg sữa (1 ĐVTĂ = 1 kg cám).  

* Khẩu phần duy trì: 0.1 đơn vị thức ăn cho 100 kg thể trọng.  

Trong thực tế ta chỉ cung cấp cám cho khẩu phần sản xuất còn khẩu phần duy trì cấp bằng 

cỏ, mật v.v...  

Thức ăn xanh cho ăn tự do (tƣơng đƣơng 10% trọng lƣợng cơ thể).  

Lƣợng nƣớc cần 40 - 50 lít nƣớc/con/ngày. Bò có sản lƣợng sữa cao có thể cần tới 100 - 

120 lít nƣớc trở lên. Mùa khô bổ sung thêm năng lƣợng (rĩ mật) và đạm (Urea 60 - 80 gr/con/ngày 

chia 3 lần).  
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+ Nuôi dƣỡng bò cạn sữa 
Thời gian khai thác sữa kéo dài khoảng 270-300 ngày. Tuy nhiên một số con có năng suất 

sữa cao, chậm lên giống có thể khai thác trên 300 ngày.  

Thời gian bò mang thai 9 tháng 10 ngày thì bò đẻ. Tùy theo biến động sinh lý trong giai 

đoạn mang thai mà thời điểm bò đẻ tăng hoặc giảm 5-6 ngày.  

Khi bò mang thai đƣợc 7 tháng bắt buộc phải cho cạn sữa, dù năng suất nhiều hoặc ít mục 

đích đảm bảo sản lƣợng sữa, sức khỏe bò mẹ, sức khỏe bê con trong lứa tới. Thức ăn thời kỳ nầy 

phải kèm theo khẩu phần mang thai.  

Những ngày sắp đẻ và những ngày đầu sau khi đẻ, xét tình trạng sức khỏe của từng con mà 

giảm thức ăn để kích thích tiết sữa (cám, mật v.v...)  

Cách cạn sữa: Bò vắt sữa đến tháng mang thai thứ 7 bắt buộc cạn sữa. Tùy bò sữa nhiều 

hoặc ít có thể cạn sữa theo 2 cách sau:  

* Đối với bò 4-5 lít trở lên:Giảm số lần vắt trong ngày từ 2 lần xuống 1 lần/ngày hoặc 2 - 3 

ngày vắt 1 lần.  

* Thay đổi giờ vắt sữa.  

* Cắt thức ăn tinh và thức ăn nhiều nƣớc, hạn chế nƣớc uống.  

* Đối với bò 2 - 3 kg/ngày có thể cạn sữa bằng cách 3-4 ngày vắt 1 lần sau đó để sữa tự 

tiêu. Song song phải thay đổi điều kiện sống và chăm sóc của bò nhƣ trên. Thƣờng xuyên theo dõi, 

kiểm tra xem bò có bị viêm hay không.  

Sau giai đoạn cạn sữa, Cho bò ăn lại khẩu phần bình thƣờng.  

Thức ăn tinh: 1.5 kg/con/ngày.  

Thức ăn thô: Tự do.  

Mùa khô: Bổ sung thêm năng lƣợng (mật đƣờng)1.2-1.5 kg/con/ngày và đạm (Urea) 60 - 

80 gr/con/ngày.  

 

2.6.3. Nuôi bò sữa công nghệ cao 
Chuồng trại đƣợc xây dựng theo công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn cao có hệ thống mái 

chống nóng, hệ thống quạt làm mát trong chuồng, hệ thống dọn phân tự động; ô nằm nghỉ của bò 

đƣợc lót nệm và máng uống tự động thuận tiện cho việc vệ sinh… 

Hệ thống vắt sữa hiện đại và tự động. Đàn bò đƣợc cho ăn theo phƣơng pháp trộn tổng 

hợp. Trang trại đƣợc đầu tƣ hệ thống xử lý chất thải hiện đại bảo vệ môi trƣờng. Mua sắm máy vắt 

sữa, máy băm cỏ, máy trộn thức ăn, sử dụng các chế phẩm khử mùi hôi và ứng dụng công nghệ 

biogas để xử lý chất thải. 
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CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 
3.1. Giải pháp thiết kế mặt bằng và tiêu chuẩn kỹ thuật 

3.1.1. Phƣơng án bố trí tổng mặt bằng 

- Dựa vào tình hình của dự án, bố trí dự án nhƣ sau: 

+Nhà điều hành đƣợc bố trí để làm việc cho ban quản lý dự án, nhân viên và là nơi giao dịch 

với nông dân, đối tác. 

+ Khu sản xuất sơ chế nhà lƣới để sản xuất cây giống, kho chứa vật tƣ và thuốc BVTV, nhà 

bảo quản. 

+ Khu vƣờn trình diễn và khảo nghiệm giống trƣớc khi cung cấp cho dự án, khu xử lý rác thải 

nông nghiệp (xử lý phân vi sinh từ cây trồng, rác thải nông nghiệp, phơi sấy hạt,…). Tất cả đều 

đƣợc bố trí sắp xếp phù hợp với tính chất công việc và yêu cầu của từng hạng mục. 

+ Khu vực chăn nuôi bò sữa. 

  

3.1.2. Phƣơng án kiến trúc xây dựng dự án 

+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng 

Nhiệm vụ xây dựng phải đúng quy trình, quy phạm, tuân thủ đúng các bƣớc trong xây dựng 

cũng nhƣ phải phù hợp với dự án công nghệ cao  

+ Các hạng mục công trình 

Bảng: Danh mục các hạng mục công trình 

 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích 

I Khu vực chung m
2
 2,113 

1 Nhà bảo vệ m
2
 16 

2 Văn phòng làm việc m
2
 35 

3 Nhà ăn m
2
 60 

4 Nhà kho m
2
 500 

5 Đƣờng nội bộ m
2
 1,456 

6 Bể chứa nƣớc m
2
 15 

7 WC chung m
2
 21 

8 Hầm biogas m
2
 10 

III Khu chăn nuôi m
2
 5,000 

1 Chuồng bò m
2
 3,484 

2 Hố ủ phân m
2
 316 

3 Kho chứa thức ăn m
2
 1,200 

IV Khu trồng bắp và cỏ cho bò 
 

80,000 

5 Trồng bắp m
2
 70,000 

6 Trồng cỏ m
2
 10,000 

IV Khu trồng cây dƣợc liệu m
2
 12,887 
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1 Xƣởng sấy m
2
 4,887 

2 Kho chứa m
2
 500 

3 Sân phơi dƣợc liệu m
2
 2,000 

4 Khu ƣơm giống m
2
 5,500 

V Vƣờn trồng dƣợc liệu 
 

500,000 

1 Trồng gấc m
2
 200,000 

2 Trồng cây dƣợc liệu có mái che m
2
 60,000 

3 Trồng cây dƣợc liệu không mái che m
2
 240,000 

Tổng cộng 
 

600,000 

 

3.2. Giải pháp về đào tạo 

- Trƣớc khi dự án đi vào hoạt động, trung tâm liên kết với Đại Học Nông Lâm TP.HCM và cơ 

quan chuyên môn để huấn luyện, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho nhân sự làm việc trực tiếp tại dự 

án, gồm: 

+ Đào tạo phƣơng án quản lý, tổ chức sản xuất, giám sát điều hành vƣờn ƣơm cho đối tƣợng 

quản lý gián và trực tiếp. 

+ Đào tạo kỹ năng và thực hành thực tế tại các vƣờn ƣơm công nghệ cao cho đối tƣợng lao 

động trực tiếp và nhân viên quản lý trực tiếp. 

- Các kiến thức đƣa vào áp dụng: GlobalGap, GACP-WHO 

 

3.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất 

Dự án đƣợc tổ chức quản lý theo mô hình: chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án. Đây là mô hình 

phù hợp, đơn giản tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả. 
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3.4. Giải pháp về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 

3.4.1. Thị trƣờng tiêu thụ 
+ Đối với chăn nuôi bò sữa: 

 - Công ty sữa Vinamilk 

 - Công ty sữa Lothamilk 

 - Ngƣời tiêu dùng 

 

+ Đối với dƣợc liệu: 

- Thị trƣờng trong nƣớc:   

  . Các công ty chiết xuất dƣợc liệu 

     . Các nhà máy sản xuất, chế biến dƣợc 

     . Các nhà máy chế biết thực phẩm, mỹ phẩm, nƣớc giải khát. 

-  Thị trƣờng xuất khẩu: Công ty Dự án liên kết với các đối tác nƣớc ngoài để bao tiêu                                      

sản xuất dƣợc liệu 

    . Ấn Độ: Samilab, Sabinsa 

    . Nhật: Cargill, To...... 

    . Mỹ: Nuskin, HQ... 

    . Thái Lan: Proven 

 

3.4.2. Lựa chọn phƣơng pháp giới thiệu sản phẩm 

- Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm công nghệ cao, các sản phẩm dƣợc liệu 

sơ chế kết hợp truyền thông qua báo chí, đài truyền hình, internet, … 

- Hợp tác với các nhà máy chế biến thực phẩm, dƣợc phẩm, thực phẩm chức năng, … 

- Hợp tác với các đối tác nƣớc ngoài để phát triển và mở rộng vùng trồng dƣợc liệu 

sạch. . 

- Quảng cáo: Bất cứ một sản phẩm nào, dù bình dân hay đắt tiền thì chiến lƣợc quảng cáo 

vẫn luôn luôn cần thiết đối với doanh nghiệp. Quảng cáo có ý nghĩa rất quan trọng: giới thiệu sản 

phẩm của công ty tới tay ngƣời tiêu dùng, tuyên truyền những ƣu việt của sản phẩm về chất lƣợng, 

giá cả.  

 

3.4.3. Xác định về giá cả 

     Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, có sự cạnh tranh can thiệp của các doanh nghiệp nƣớc 

ngoài, thì vấn đề về giá cả luôn đƣợc các doanh nghiệp quan tâm chú trọng. Công ty kinh doanh 

mặt hàng dƣợc liệu sạch, một sản phẩm luôn có mức cầu lớn hơn mức cung. Vì thế công ty chúng 

tôi luôn đề cao chất lƣợng và giá cả ổn định lên hàng đầu. Công ty tiến hành xác định giá cả thông 

qua chi phí sản xuất và giá bán trên thị trƣờng hợp lý nhất. 
    Đơn giá: 1000 vnđ 

STT Loại cây Đơn giá/kg 

 

1 Ba kích 550  

2 Bạch chỉ 38  

3 Bạch truật 25  
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4 Cỏ ngọt 35  

5 Cây quế 30  

6 Diệp hạ châu 80  

7 Đinh lăng 85  

8 Đỗ trọng 480  

9 Cây Coleus 45  

10 Cây Gừng 80  

11 Hà Thủ ô đỏ 150  

12 Cây Nghệ 19  

13 Kim tiền thảo 35  

14 La hán quả 45  

15 Hoàn ngọc 20  

16 Chùm ngây 100  

17 Trinh nữ hoàng cung 65  

18 Sa nhân 40  

19 Nhàu 70  

20 Gấc tƣơi đông lạnh 41  

21 Màng gấc sấy khô 102  

22 Sữa bò cung cấp cho nhà máy chế biến 17 

23 Sữa tƣơi thanh trùng 25 

 

3.4.4. Lựa chọn phƣơng án phân phối sản phẩm 

- Phân phối sản phẩm chủ yếu thông qua sự liên kết (liên kết giữa nhà máy và công ty, 

liên kết giữa nông dân và công ty). 

- Đƣa ra hình thức phân phối tại nhà: Thông qua kênh bán hàng trực tuyến nhƣ: 

www.quagac.com; www.banhchunggac.com; www.sieuthiduoclieu.vn  

- Phân phối tại các siêu thị lớn Metro, BigC, Coopmart. 

- Phân phối cho các khách sạn, nhà hàng, các điểm du lịch. 
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CHƢƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

 

4.1. Đánh giá tác động môi trƣờng 

4.1.1. Giới thiệu chung 

Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi đƣợc đầu tƣ xây dựng tại tỉnh Đăk Nông. 

Mục đích của đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và 

tiêu cực ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong xây dựng dự án và khu vực lân cận, để từ đó đƣa ra các 

giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng hạn chế những tác 

động rủi ro cho môi trƣờng khi dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi 

trƣờng.  

 

4.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng 

 Các quy định và hƣớng dẫn sau đƣợc dùng để tham khảo 

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam 

khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005; 

 - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 18/12/2008 về 

việc hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo 

vệ môi trƣờng; 

- Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng 

ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng bắt buộc áp dụng; 

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất 

thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại; 

- Tiêu chuẩn môi trƣờng do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005; 

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và 

Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trƣờng và bãi bỏ áp dụng 

một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 

năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ KHCN và Môi trƣờng; 

 

4.2. Các tác động môi trƣờng 

4.2.1. Các loại chất thải phát sinh  

Trong quá trình hoạt động, dự án chăn nuôi gia súc thải ra ngoài môi trƣờng phân, nƣớc 

tiểu và thức ăn thừa. Các chất này đóng vai trò rất lớn trong quá trình gây ô nhiễm môi trƣờng 

chăn nuôi. Bản thân các chất thải ra trong quá trình chăn nuôi này chứa nhiều nhân tố độc hại 

nhƣng có thể quy ra 3 nhóm chính :  

+ Các vi sinh vật có hại  

+ Các chất độc hại  
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+ Các khí độc hại 

Cả 3 nhóm yếu tố độc hại này có liên quan mật thiết với nhau và phụ thuộc rất nhiều vào 

quá trình chăn nuôi cũng nhƣ bệnh tật ở vật nuôi. Nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng từ các cơ sở 

chăn nuôi bao gồm chất thải rắn nhƣ lông, phân, rác, thức ăn thừa và chất thải lỏng nhƣ nƣớc tiểu, 

nƣớc rửa chuồng, vệ sinh máng ăn, máng uống, nƣớc tắm rửa cho gia súc. 

Trung bình một con bò, heo, dê thải 3.5 – 7 kg phân và 50 - 150 lít nƣớc thải. 

Trong chất thải chăn nuôi có nhiều chất gây ô nhiễm môi trƣờng. Các nhà khoa học đã 

phân chia các chất ô nhiễm trong chất thải chăn nuôi thành các loại: các chất hữu cơ dễ bị phân 

huỷ sinh học, các chất hữu cơ bền vững, các chất vô cơ, các chất có mùi, các chất rắn, các loại 

mầm bệnh ... Các chất ô nhiễm này có thể tồn tại cả trong khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn. 

 

4.2.2. Khí thải  

 Các chất có mùi  

Các chất có mùi phát sinh từ phân và nƣớc thải, gây ô nhiễm không khí. Không khí trong 

chuồng nuôi chứa khoảng 100 hợp chất khí (Haitung và Phillips,1994 ); H2 và CO2 từ những nơi 

chứa phân lỏng dƣới đất có thể gây nên sự ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính cho vật nuôi. Mùi phân 

đặc biệt hôi thối khi tích luỹ phân để phân huỷ trong trạng thái yếm khí, khí độc hại toả ra môi 

trƣờng xung quanh ở nồng độ cao có thể gây nôn mửa, ngạt thở, ngất xỉu hoặc chết ngƣời. Lƣợng 

NH3 và H2S vƣợt quá giới hạn cho phép sẽ gây mùi hôi và kích thích vật nuôi, đặc biệt là lên 

đƣờng hô hấp. Các chất gây mùi còn đƣợc đánh giá bởi hàm lƣợng chất rắn bay hơi và mỡ dƣ thừa 

trong chất thải. Các chất dƣ thừa ở dạng chƣa phân huỷ tạo điều kiện cho vi sinh vật gây thối rữa 

phát triển. 

 Các chất khí ô nhiễm  

CO2 là loại khí không màu, không mùi vị, nặng hơn không khí (1.98 g/l). Nó đƣợc sinh ra 

trong quá trình thở và các quá trình phân huỷ của vi sinh vật. Nồng độ cao sẽ ảnh hƣởng xấu đến 

sự trao đổi chất, trạng thái chung của cơ thể cũng nhƣ khả năng sản xuất và sức chống đỡ bệnh tật 

do làm giảm lƣợng oxy tồn tại. Nồng độ CO2 sẽ tăng lên do kết quả phân giải phân động vật và do 

quá trình hô hấp bình thƣờng của động vật trong một không gian kín. Vì vậy trong các chuồng 

nuôi có mật độ cao và thông khí kém, hàm lƣợng cacbonic tăng cao có thể vƣợt quá tiêu chuẩn và 

trở nên rất có hại đối với cơ thể vật nuôi.  

H2S là loại khí độc tiềm tàng trong các chuồng chăn nuôi gia súc. Nó đƣợc sinh ra do vi sinh 

vật yếm khí phân huỷ protein và các vật chất hữu cơ co chứa Sunfua khác. Khí thải H2S sinh ra 

đƣợc giữ lại trong chất lỏng của nơi lƣu giữ phân. Khí H2S có mùi rất khó chịu và gây độc thậm 

chí ở nồng độ thấp. Súc vật bị trúng độc H2S chủ yếu do bộ máy hô hấp hít vào, H2S tiếp xúc với 

niêm mạc ẩm ƣớt, hoá hợp với chất kiềm trong cơ thể sinh ra Na2S. Niêm mạc hấp thu Na2S vào 

máu, Na2S bị thuỷ phân giải phóng ra H2S sẽ kích thích hệ thống thần kinh, làm tê liệt trung khu 

hô hấp và vận mạch. Ở nồng độ cao H2S gây viêm phổi cấp tính kèm theo thuỷ thũng. Không khí 

chứa trên 1mg/l H2S sẽ làm cho con vật bị chết ở trạng thái đột ngột, liệt trung khu hô hấp và vận 

mạch (Đỗ Ngọc Hoè,1995) (Dẫn theo Bùi Thị Phƣơng Hoà). Đã có vụ ngộ độc đối với công nhân 

chăn nuôi do hít phải H2S ở nồng độ cao trong các chuồng chăn nuôi. Ngƣời ta có thể xác định 

đƣợc mùi H2S ở nồng độ rất thấp (0.025ppm) trong không khí chuồng nuôi.  

NH3 là một chất khí không màu, có mùi khó chịu, ngƣỡng giới hạn tiếp nhận mùi là 

37mg/m
3
, tỉ trọng so với không khí là 0.59. Nó có mùi rất cay và có thể phát hiện ở nồng độ 5ppm. 
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Nồng độ NH3 điển hình trong chuồng có môi trƣờng đƣợc điều hoà và thông 

thoáng tốt là 20 ppm và đạt 50 ppm nếu để phân tích tụ trên nền cứng. Vào mùa đông tốc độ thông 

gió chậm hơn thì có thể vƣợt 50 ppm và có thể lên đến 100 – 200 ppm (Hội đồng hạt cốc Hoa Kỳ, 

1996). Hàm lƣợng amoniac trong các cơ sở chăn nuôi phụ thuộc vào số lƣợng chất thải, chất hữu 

cơ tích tụ lại trong các lớp độn chuồng, tức là phụ thuộc vào mật độ nuôi gia súc, gia cầm, độ ẩm, 

nhiệt độ của không khí và của lớp độn chuồng, nguyên liệu và độ xốp của lớp độn chuồng. 

Thƣờng thì khu vực bẩn chứa nhiều NH3 hơn khu vực sạch. Nồng độ của NH3 đƣợc phát hiện 

trong các trại chăn nuôi thƣờng < 100 ppm.  

CO là một chất khí có hại trong không khí chuồng nuôi. Trong không khí bình thƣờng CO ở 

nồng độ là 0.02 ppm, trong các đƣờng phố là 13 ppm và ở những nơi có mật độ giao thông cao có 

thể lên đến 40 ppm. Loại khí này gây độc cho vật nuôi và con ngƣời do cạnh tranh với Oxy (O2) 

kết nối với sắt trong hồng cầu. Ái lực liên kết này cao hơn 250 lần so với O2 do đó nó  đã  đẩy oxy 

ra khỏi vị trí của nó. Khí CO kết hợp với sắt của hồng cầu tạo thành khí carboxyhemoglobin làm 

cho O2 không dƣợc  đƣa tới mô bào gây nên tình trạng thiếu oxy trong hô hấp tế bào. Nồng độ CO 

cao tới 250 ppm trong các khu chăn nuôi bò, heo, dê sinh sản có thể làm tăng số lƣợng bò, heo, dê 

con đẻ non, bò, heo, dê con đẻ ra bị chết nhƣng xét nghiệm bệnh lý cho thấy không có liên quan 

tới các bệnh truyền nhiễm.  

CH4 Chất khí này đƣợc thải ra theo phân do vi sinh vật phân giải nguồn dinh dƣỡng gồm 

các chất xơ và bột đƣờng trong quán trình tiêu hoá. Loại khí này không độc nhƣng nhƣng nó cũng 

góp phần làm ảnh hƣởng tới vật nuôi do chiếm chỗ trong không khí làm giảm lƣợng oxy. Ở điều 

kiện khí quyển bình thƣờng, nếu khí CH4 chiếm 87-90% thể tích không khí sẽ gây ra hiện tƣợng 

khó thở ở vật nuôi và có thể dẫn đến tình trạng hôn mê. Nhƣng quan trọng hơn là nếu hàm hƣợng 

khí metan chỉ chiếm 10-15% thể tích không khí có thể gây nổ, đây là mối nguy hiểm chính của khí 

metan. 

 

4.2.3. Nƣớc thải  

Nƣớc thải phát sinh từ trang trại chăn nuôi do làm vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống, 

nƣớc tắm rửa cho gia súc hàng ngày, nƣớc tiểu do gia súc bài tiết ra môi trƣờng. Thành phần nƣớc 

thải chăn nuôi biến động rất lớn phụ thuộc vào quy mô chăn nuôi, phƣơng pháp vệ sinh, kiểu 

chuồng trại và chất lƣợng nƣớc vệ sinh chuồng trại....Trong nƣớc thải, nƣớc chiếm 75 – 95%, 

phần còn lại là các chất hữu cơ, vô cơ và mầm bệnh. Các chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học. 

Gồm các chất nhƣ: Cacbonhydrat, protein, chất béo.... Đây là chất gây ô nhiễm chủ yếu của nƣớc 

thải khu dân cƣ, công nghiệp chế biến thực phẩm, lò mổ .Chất hữu cơ tiêu thụ ôxy rất mạnh, gây 

hiện tƣợng giảm ôxy trong nguồn tiếp nhận dẫn đến suy thoái và giảm chất lƣợng nguồn nƣớc.  

Các chất rắn tổng số trong nƣớc  

Bao gồm chất rắn lơ lửng và chất rắn hoà tan, chất rắn bay hơi và chất rắn không bay hơi do 

các chất keo protein, hydratcacbon, chất béo có trong nƣớc thải hoặc đƣợc tạo ra khi gặp điều kiện 

nhƣ: pH, nhiệt độ, độ cứng thích hợp. Lƣợng chất rắn lơ lửng cao trong nƣớc gây cản trở quá trính 

xử lý chất thải. Chất rắn lơ lửng trong nƣớc thải chăn nuôi chủ yếu là cặn phân vật nuôi trong quá 

trình vệ sinh chuồng trại, trong phân có Nitrogen, phốt phát và nhiều vi sinh vật. Phần lớn N trong 

phân ở dạng Amonium (NH4
+
) và hợp chất nitơ hữu cơ. Nếu không đƣợc xử lý thì một lƣợng lớn 

Amonium sẽ đi vào không khí ở dạng Amonia (NH3). Nitrat và vi sinh vật theo nƣớc thải ra ngoài 

môi trƣờng có thể nhiễm vào nguồn nƣớc ngầm và làm đất bị ô nhiễm.  
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Các chất hữu cơ bền vững  

Bao gồm các hợp chất Hydrocacbon, vòng thơm, hợp chất đa vòng, hợp chất có chứa Clo 

hữu cơ trong các loại hoá chẩt tiêu độc khử trùng nhƣ DDT, Lindan.....các chất hoá học này có khả 

năng tồn lƣu trong tự nhiên lâu dài và tích lũy trong cơ thể các loại sinh vật. Các chất vô cơ. Bao 

gồm các chất nhƣ Amonia, ion PO4
3+ 

, K+, SO4
2-

 , Cl+. Kali trong phân là chất lỏng tồn tại nhƣ 

một loại muối hoà tan, phần lớn là từ nƣớc tiểu gia súc bài tiểt ra khoảng 90%. Kali trong thức ăn 

cũng đƣợc gia súc bài tiết ra ngoài. Ion SO4
2-

 đƣợc tạo ra do sự phân huỷ các hợp chất chứa lƣu 

huỳnh trong điều kiện hiếu khí hoặc yếm khí.  

(CH3)2S + 2H2 → 2CH4 + H2 ( yếm khí)  

CH3SH + O2 +H2O → CH4 + H2SO4 (Mercaptan )  

(CH3)2S + O2 +H2O → CH4 + H2SO4 (hiếu khí)  

Clorua là chất vô cơ có nhiều trong nƣớc thải, nồng độ Clorua vƣợt quá mức 350mg/l sẽ gây 

ô nhiễm đất, nƣớc ngầm và nƣớc bề mặt........ 

Các yếu tố vi sinh vật  

Trong nƣớc thải có chứa một tập đoàn khá rộng các vi sinh vật có lợi và có hại, trong đó có 

nhiều loại trứng ký sinh trùng, vi trùng và virus gây bệnh nhƣ: E.coli, Salmonella, Shigella, 

Proteus, Arizona.... Bình thƣờng, các vi sinh vật này sống cộng sinh với nhau trong đƣờng tiêu 

hoá nên có sự cần bằng sinh thái. Khi xuất hiện tình trạng bệnh lý thì sự cân bằng đó bị phá vỡ, 

chẳng hạn nhƣ gia súc bị ỉa chảy thì số lƣợng vi khuẩn gây bệnh sẽ nhiều hơn và lấn áp tập đoàn 

vi khuẩn có lợi. 

Trong những trƣờng hợp vật nuôi mắc các bệnh truyền nhiễm khác thì sự đào thải vi trùng 

gây bệnh trong chất thải trở nên nguy hiểm cho môi trƣờng và cho các vật nuôi khác. 

 

4.2.4. Chất thải rắn  

Chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi bao gồm phân, rác, chất độn chuồng, thức ăn dƣ thừa, 

xác gia súc chết hàng ngày. Tỷ lệ các chất hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật trong chất thải phụ thuộc vào 

khẩu phần ăn, giống, loài gia súc và cách dọn vệ sinh. 

Trong chất thải rắn chứa : nƣớc 56 - 83%, chất hữu cơ 1 - 26%, nitơ 0.32 – 1.6%, P 0.25 – 

1.4%, K 0.15 – 0.95% và nhiều loại vi khuẩn, virus, trứng giun sán gây bệnh cho ngƣời và động 

vật. Các thành phần trong chất thải rắn có thể khác nhau và tỷ lệ các thành phần này cũng khác 

nhau tuỳ từng loại gia súc, gia cầm. Ngoài một số thành phần nhƣ ở trên thì trong chất thải rắn còn 

chứa một số vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời và động vật. 

 

4.3. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 

4.3.1. Xử lý chất thải rắn   

Nguyên tắc chung  

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình chăn nuôi phải đƣợc thu gom gọn gàng sạch sẽ, có 

nơi thu gom, chứa chất thải rắn, thùng chứa phải bằng vật liệu bền, có nắp đậy kín, không rò rỉ, 

thấm hút, chảy tràn. Thƣờng xuyên dùng hoá chất, vôi bột để sát trùng nơi chứa chất thải rắn. 

Không tồn trữ chất thải rắn tại chuồng trại và nơi thu gom của cơ sở quá 24 giờ mà không có biện 

pháp xử lý thích hợp. Phƣơng tiện vận chuyển chất thải rắn phải đảm bảo kín, không rò rỉ, không 

rơi vãi, không thoát mùi hôi. Chất thải rắn sau khi xử lý phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trƣờng 

theo quy định. Tốt nhất nên xây hầm Biogas để xử lý chất thải rắn và tận dụng đƣợc nguồn chất 
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đốt cho sinh hoạt. Tuy nhiên, đối với chăn nuôi quy mô nhỏ thì phải xây dựng 

bể ủ phân xanh. Hàng ngày tiến hành thu gom phân rác để tập trung về hố ủ hoai mục trƣớc khi sử 

dụng bón cho cây trồng. Nền chuồng nuôi và hố xử lý chất thải phải đƣợc xây và láng xi măng để 

dễ dàng cho quá trình cọ rửa vệ sinh và tránh  đƣợc sự thẩm thấu chất lỏng ra ngoài môi trƣờng, 

tạo đƣợc độ yếm khí của hố ủ, giúp phân chóng hoai mục.   

Quy trình ủ phân xanh 

Ủ phân xanh là quá trình xử lý phân và các chất thải rắn bằng cách trộn lẫn với vôi bột + đất 

bột + phân lân + lá phân xanh hoặc trấu, ủ hoai mục. Có 2 cách ủ phân xanh nhƣ sau:  

-  Ủ trên mặt  đất bằng cách rải một lớp vôi bột phía trên mặt  đất sau đó dải một lớp phân, 

chất độn lên. Cứ một lớp phân dày 20-30 cm lại rải một lớp vôi bột cho đến khi đống phân cao 

khoảng 1-1.2m thì đắp kín bên ngoài bằng một lớp bùn dày khoảng 5-7cm.   

-  Đào hố sâu 2-2.5m, chu vi hố tuỳ thuộc vào lƣợng chất thải cần xử lý. Rải một lớp vôi bột 

lên bề mặt của hố sau đó đƣa chất thải xuống và làm tƣơng tự nhƣ ủ trên mặt đất, khoảng cách từ 

lớp chất thải trên cùng tới mặt đất là 50cm.  

Sau khi ủ tiến hành khử trùng tiêu độc khu vực xung quanh bằng vôi bột, hoặc các hoá chất 

sau: Formol 2-3%, Xút 2-3%, Chloramin, Prophyl, Virkon, Biocid,...   

Trong quá trình ủ, định kỳ 3- 5 ngày cần phải lấy nƣớc (tốt nhất là nƣớc thải vệ sinh chuồng 

trại) tƣới đều trên bể ủ để duy trì độ ẩm và cugn cấp thêm dinh dƣỡng cho vi khuẩn kỵ khí phát 

triển. Thông thƣờng, sau khoảng 1 tháng thì phân xanh hoai hết, lấy ra để bón cho cây trồng. 

Hệ thống Biogas  

Biogas là một loại khí đốt sinh học đƣợc tạo ra khi phân hủy yếm khí phân thải ra của gia 

súc. Các chất thải của gia súc đƣợc cho vào hầm kín (hay túi ủ), ở đó các vi sinh vật sẽ phân hủy 

chúng thành các chất mùn và khí, khí này đƣợc thu lại qua một hệ thống đƣờng dẫn tới lò để đốt, 

phục vụ sinh hoạt của gia đình. Các chất thải ra sau quá trình phân hủy trong hầm kín (hay túi ủ) 

gần nhƣ sạch và có thể thải ra môi trƣờng, đặc biệt nƣớc thải của hệ thống Biogas có thể dùng tƣới 

cho cây trồng.  

Kỹ thuật xử lý bằng bể Biogas có nhiều cách, phụ thuộc vào năng suất sử dụng nhƣ túi sinh 

khí Biogas bằng chất dẻo, hầm có nắp trôi nổi và hầm có nắp cố định.  

Tốt nhất nên chọn vị trí xây dựng hầm phân huỷ gần chuồng trại và hệ thống cấp thoát nƣớc 

thuận tiện. Có thể xây dựng ngay trong chuồng trại để tiết kiệm đất. 

 

4.3.2. Xử lý nƣớc thải  

Phải đảm bảo hệ thống thoát nƣớc vệ sinh chuồng trại luôn khai thông, không để tù đọng 

phát sinh mùi hôi, ruồi muỗi. Nƣớc thải phải đƣợc xử lý bằng hầm tự hoại, hầm biogas, ao lắng 

lọc và các phƣơng pháp khác đảm bảo không phát sinh mùi hôi hoặc chảy tràn ra môi trƣờng xung 

quanh. Nƣớc thải sau khi xử lý phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đối với các cơ sở chăn 

nuôi nhỏ, hộ gia đình không có hệ thống xử lý nƣớc thải thì toàn bộ nƣớc thải trong quá trình chăn 

nuôi, vệ sinh chuồng trại,... phải đƣợc xử lý bằng các hoá chất sát trùng trƣớc khi chảy vào hệ 

thống thoát nƣớc chung. Ngoài ra có thể xây dựng hệ thống bể lắng lọc có trồng cây thuỷ sinh để 

xử lý. Đối với các cơ sở chăn nuôi lớn, nƣớc thải trong quá trình chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại,... 

phải đƣợc xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải trƣớc khi thải ra ngoài, để đảm bảo vệ sinh an toàn 

dịch bệnh, vệ sinh môi trƣờng. Thông thƣờng, nƣớc thải vệ sinh chuồng trại đƣợc xử lý cùng với 
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các chất thải rắn trong hầm Biogas, tuy nhiên phần nƣớc thải sau Biogas thải ra 

vẫn làm ô nhiễm môi trƣờng xung quanh.   

 

4.3.3. Xử lý khí thải, mùi hôi  

Thƣờng xuyên vệ sinh chuồng trại để giảm thiểu mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn 

nuôi. Khí thải trong quá trình nuôi nhốt, tồn trữ chất thải phải đƣợc xử lý bằng các biện pháp thích 

hợp để không phát sinh mùi hôi ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh.   

 

4.3.4. Giảm thiểu các tác động khác  

Xử lý tiếng ồn: Các khu vực tập trung đông dân cƣ, chuồng trại phải có tƣờng bao quanh, 

xây dựng cao tối thiểu là 2m. Tiếng ồn phải xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định TCVN 5949-1998. 

-  Sát trùng, vệ sinh chuồng trại: định kì phun dipterex để trừ ruồi, muỗi, kí sinh trùng; định 

kì tẩy uế chuồng trại và môi trƣờng chung quanh.  

-  Trồng cây xanh để tạo bóng mát và chắn đƣợc gió lạnh, gió nóng, ngoài ra cây xanh còn 

quang hợp hút khí CO2 và thải khí O2 rất tốt cho môi trƣờng chăn nuôi. Nên trồng các loại cây 

nhƣ: nhãn, vải, keo dậu, muồng….   

-  Tiêu độc khử trùng đối với phƣơng tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm -  Trang 

bị dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng hóa chất (phun thuốc sát trùng, thuốc tẩy uế,…)  

 

4.3.5. Y tế, vệ sinh và vệ sinh môi trƣờng 

Với riêng sản xuất dƣợc liệu, tất cả quy trình từ trồng trọt, thu hái, chế biến, đóng gói phải 

tuân theo các quy định quốc gia về an toàn, vận chuyển vật liệu và vệ sinh môi trƣờng. 

Tất cả ai tham gia vận chuyển, chế biến, thu hái hay trồng trọt phải tuân theo các quy định 

vệ sinh của quốc gia trong toàn bộ quy trình chế biến. 

Tất cả nhân viên phải đƣợc bảo vệ tránh tiếp xúc với thảo dƣợc độc hay dị ứng tiềm tàng 

bằng áo quần bảo vệ thích hợp, kể cả găng tay. 

Tình trạng y tế. 

Tất cả nhân sự đƣợc biết, hay bị nghi ngờ là đang mang mầm bệnh hoặc bị đau yếu có thể 

lây truyền sang nguyên liệu cây thuốc không đƣợc phép vào khu vực thu hoạch, sản xuất hay chế 

biến. 

Đau yếu, tổn thương 

Tất cả nhân viên có vết thƣơng chƣa liền miệng, bị viêm hay bệnh ngoài da phải bị hoãn 

công việc hay buộc mặc áo quần bảo vệ và mang găng tay cho đến khi phục hồi hoàn toàn. Những 

ngƣời bị bệnh truyền nhiễm qua không khí hay thức ăn, kể cả bệnh lỵ hay tiêu chảy, phải bị ngƣng 

công tác trong tất cả khu vực sản xuất và chế biến, theo quy định địa phƣơng, quốc gia. 

Các tình trạng sức khoẻ phải đƣợc báo cáo cho bộ phận quản lý để xem xét khám nghiệm y 

khoa và/hoặc có thể miễn khỏi việc vận chuyển nguyên liệu cây thuốc gồm: bệnh vàng da, tiêu 

chảy, nôn mửa, suốt, rát cổ họng có sốt, các thƣơng tổn bị nhiễm thấy đƣợc (phỏng, đứt, v.v...) và 

các chất phóng thích từ tai, mũi hay mắt. Nhân viên nào có vết đứt hay vết thƣơng và đƣợc phép 

tiếp tục làm việc nen che vết thƣơng lại bằng băng không thấm nƣớc thích hợp. 

Vệ sinh cá nhân. 

Nhân viên xử lý nguyên liệu cây thuốc phải duy trì một mức độ cao về vệ sinh cá nhân. 
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Nhân viên phải luôn rửa tay lúc bắt đầu các hoạt động xử lý, khi đi vệ 

sinh, và sau khi xử lý nguyên liệu cây thuốc hay vật liệu ô nhiễm nào. 

Hành vi cá nhân. 

Không nên cho phép hút thuốc và ăn trong khu vực chế biến cây thuốc. Nhân viên xử lý 

nguyên liệu cây thuốc phải hạn chế các hành vi có thể gây ô nhiễm vật liệu, thí dụ, khạc nhổ, hắt 

xì hay ho lên trên vật liệu không đƣợc bảo vệ. 

Tƣ trang nhƣ nữ trang, đồng hồ và các món khác không nên mang hay đƣa vào khu vực nơi 

nguyên liệu cây thuốc đƣợc xử lý nếu chúng đe doạ sự an toàn hay phẩm chất của dƣợc liệu. 

 

4.4. Kết luận 

 Mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp đều có những tác động không tốt đến môi trƣờng. Tuy 

nhiên, với diện tích rộng lớn, sức tải môi trƣờng ở đây sẽ rất cao, vì thế quá trình chăn nuôi bò sữa 

sẽ không gây ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng trồng cây dƣợc liệu cũng nhƣ môi trƣờng xung 

quanh.  
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CHƢƠNG V: THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN 

PHẨM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 

 
5.1. Phân tích đánh giá khái quát thị trƣờng tổng thể về sản phẩm của dự án 

5.1.1. Thực trạng nguồn cung 

Đến thời điểm hiện nay, sản lƣợng cây giống công nghệ cao: Dƣợc liệu sạch, Gấc trên 

cả nƣớc khoảng 1.250 loại , cây giống sạch, chất lƣợng cao chỉ chiếm 5-7% trên tổng số .   

 Đánh giá mức độ thỏa mãn của thị trƣờng: 

  Cầu cây giống dƣợc liệu sạch, giống gấc, sơ chế nguyên liệu sạch trong nƣớc và xuất 

khẩu của thị trƣờng dự án rất lớn và đang rất bức xúc. Có tới 87,36% khách hàng sẵn sàng chi 

trả giá gấp 1,5 - 2 lần giá gấc sản xuất để mua giống chất lƣợng cao, nguyên liệu sạch với giá 

trôi nỗi và không ổn định để sản xuất sản phẩm .  

 Phân tích thực trạng này 

Theo số liệu báo cáo tổng quan về cây giống dƣợc liệu của CTY CP Nông Nghiệp năm 

2013, các số liệu nhƣ sau về quan hệ giữa thu nhập và nhu cầu giống cây dƣợc liệu :  

    Tình hình tiêu thụ trong nƣớc: Với các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học 

trong và ngoài nƣớc đã minh chứng trong nhu cầu nguồn nguyên liệu dƣợc sạch vô cùng lớn  

có chứa các hoạt chất bảo vệ sức khỏe, phòng chóng bệnh tật, là loại trái cây sạch,…Vài năm 

lại đây, ngƣời tiêu dùng, đặc biệt các nhà máy chế biến thực phẩm, dƣợc phẩm, nƣớc giải khát, 

mỹ phẩm ,..đã đƣa một số sản phẩm dƣợc liệu : Gấc, đinh lăng, diệp hạ châu, trinh nữ hoang 

Cung, mắc ca… vào sử dụng. 

Từ đó cho thấy, nhu cầu về nguồn cây giống chất lƣợng cao, nguồn nguyên liệu sạch  

trong nƣớc ngày càng tăng cao qua các năm. Cụ thể nhu cầu trong nƣớc vƣợt quá cung về 

nguyên liệu 250%.  

 

5.1.2. Dự báo cầu 

Nhu cầu về cây giống dƣợc liệu và cây giống Gấc đƣợc tổng hợp từ 2008:  

 

Năm Sản lƣợng tiêu thụ cây 

giống Dƣợc liệu (1.000cây) 

Sản lƣợng tiêu thụ cây 

giống Gấc (1.000 cây) 

Sản lƣợng tiêu thụ Dƣợc liệu sơ 

chế, bao gồm gấc sơ chế XK 

(tấn) 

Dự kiến Thực tế Dự kiến Thực tế Dự kiến Thực tế 

2008 1,375 894 360 270 400 140 

2009 1,967 1,279 758 569 540 200 

2010 2,853 1,854 1,065 799 783 313 

2011 4,137 2,689 1,940 1,455 1,214 546 

2012 5,998 3,899 2,978 2,234 1,881 941 

2013 9,897 6,433 4,533 3,400 2,916 1,458 

TC 26,227 17,048 11,634 8,725 7,734 3,598 

 

Theo số liệu thống kê nói trên, nhu cầu sản phẩm tăng theo tỷ lệ trên 35% giữa các năm.  
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Bảng dự đoán nhu cầu trong 10 năm tới: Với nhu cầu ngày càng cao 

trong quá trình ứng dụng cây dƣợc liệu sạch vào sản xuất, chế biến công nghiệp, binh quân 

nhu cầu sản lƣợng cây giống tăng hàng năm trên 1,179,000 cây giống dƣợc liệu sạch, 782,000 

cây Gấc giống, 264 tấn dƣợc liệu sơ chế. 

Sản lƣợng dự báo 10 năm tới: 

 

Năm Sản lƣợng tiêu thụ cây giống 

Dƣợc liệu (cây) 

Sản lƣợng tiêu thụ 

cây giống Gấc  

( cây) 

Sản lƣợng tiêu thụ Dƣợc liệu sơ 

chế, bao gồm gấc sơ chế XK (tấn) 

Dự kiến Dự kiến Dự kiến 

2014        1,286,600           589,300           3,791  

2015        1,672,600           766,100           4,928  

2016        2,174,400           995,900           6,406  

2017        2,826,700         1,294,700           8,328  

2018        3,674,700         1,683,100         10,827  

2019        4,777,100         2,188,000         14,075  

2020        6,210,200         2,844,400         18,297  

2021 8,073,200              3,697,700               23,787  

2022            1,049,520               4,807,000               30,923  

2023            1,364,370               6,249,100               40,200  

TC 
33,109,390 25,115,300            161,562  

 

5.2. Hiệu quả kinh tế xã hội trực tiếp của dự án 

5.2.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán 

của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, 

cụ thể nhƣ sau: 

 - Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm và bắt đầu từ năm 2015; 

 - Tổng mức đầu tƣ: 63,056,836,000 đồng.  

 - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; 

 - Doanh thu của dự án đƣợc từ: 

 + Doanh thu chính: khai thác toàn bộ hệ thống vƣờn ƣơm dƣợc liệu, gấc, sữa bò. 

 - Chi phí của dự án:  

 + Chi phí canh tác 

 + Chi phí điện nƣớc 

 + Chi phí quản lý điều hành 

 + Chi phí tiếp thị quảng cáo 

 + Chi phí bảo trì thiết bị 

 + Chi phí khác 
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 - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo 

đƣờng thẳng, thời gian khấu hao sẽ đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong 

tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm. 

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 17%.  

 

5.2.2. Tính toán chi phí của dự án 

 Trong đó:  

 Chi phí điện  

Hạng mục Số lƣợng Lƣợng điện tiêu thụ 
 

Điện sinh hoạt 8,322 0.3 Kw/ngƣời/ngày đêm 

Điện cho tưới tiêu 273,750 15 Kw/ha/lần tƣới 

Điện cho bò 1,022 0.014 kw/con/ngày đêm 

Tổng Lượng điện tiêu thu 283,094 
  

Mức tăng giá điêṇ 2% 
  

Giá điện 2,192 đồng/kw 
 

 

 Chi phí nƣớc  

Nguồn nƣớc sử dụng từ giếng khoan của trang trại. 

 Lƣơng nhân viên 

Chức vị Số lƣợng Mức lƣơng Tổng lƣơng/tháng 

Chủ đầu tƣ 
   

Trƣởng ban quản lý dự án 1 20,000 20,000 

Chuyên gia quản lý dự án 2 15,000 30,000 

Kỹ sƣ nông nghiệp 4 10,000 40,000 

Phụ trách trồng trọt 
  

- 

Chuyên viên 10 8,000 80,000 

Công nhân 10 7,000 70,000 

Phụ trách chăn nuôi 
  

- 

Trƣởng trạm 1 8,000 8,000 

Công nhân thu mua 20 4,000 80,000 

Sản xuất thức ăn từ cỏ và bắp 
  

- 

Trƣởng trạm 1 8,000 8,000 

Công nhân sơ chế 20 4,000 80,000 

Khu sử lý nƣớc thải, rác thải 
  

- 

Nhân viên 3 6,000 18,000 

Bộ phận kế toán 
  

- 

Kế toán viên 1 8,000 8,000 

Nhân viên thu mua 3 4,500 13,500 

Tổng 76 
 

455,500 
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Mức lƣơng nhân viên tăng 5% qua các năm, bao gồm BHYT, BHXH... 

Bảng lƣơng trong 05 năm đầu hoạt động 

        ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 

Chủ đầu tƣ 
     

Trƣởng ban quản lý dự án 260,000 273,000 286,650 300,983 316,032 

Chuyên gia quản lý dự án 390,000 409,500 429,975 451,474 474,047 

Kỹ sƣ nông nghiệp 520,000 546,000 573,300 601,965 632,063 

Phụ trách trồng trọt - - - - - 

Chuyên viên 1,040,000 1,092,000 1,146,600 1,203,930 1,264,127 

Công nhân 910,000 955,500 1,003,275 1,053,439 1,106,111 

Phụ trách chăn nuôi 
     

Trƣởng trạm 109,200 109,200 114,660 120,393 126,413 

Công nhân thu mua 1,092,000 1,092,000 1,146,600 1,203,930 1,264,127 

Sản xuất thức ăn từ cỏ và bắp 
  

- - - 

Trƣởng trạm 
 

109,200 114,660 120,393 126,413 

Công nhân sơ chế  1,092,000 1,146,600 1,203,930 1,264,127 

Khu xử lý nƣớc thải, rác thải 
  

- - - 

Nhân viên 234,000 245,700 257,985 270,884 284,428 

Bộ phận kế toán 
  

- - - 

Kế toán viên 104,000 109,200 114,660 120,393 126,413 

Nhân viên thu mua 175,500 184,275 193,489 203,163 213,321 

TỔNG LƢƠNG 4,834,700 6,217,575 6,528,454 6,854,876 7,197,620 

BHYT,BHXH (21%) 1,147,860 1,205,253 1,265,516 1,328,791 1,395,231 

 

 Chi phí quản lý điều hành chiếm 1% doanh thu 

 Chi phí marketing, PR chiếm 2% doanh thu 

 Chi phí bảo trì thiết bị chiếm 1% chi phí MMTB. 

 Chi phí thức ăn cho bò  

Ngoài thức ăn có sẵn từ trang trại là bắp ủ lên men, cỏ, bò còn đƣợc cho ăn thêm các loại 

thức ăn khác bổ trợ nhằm giúp năng suất cho sữa tăng cao. 

 

TT Hạng mục 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Số lƣợng bò 100 113 163 214 240 297 

 
Đơn giá thức ăn/ngày/con 17 17 17 18 18 19 

2 + Bã bia/1 ngày/1 con 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 

 
Số lƣợng (kg) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

 
Đơn giá (1,000đ/kg) 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 

3 + Xác mì/1 ngày/ 1 con 4.55 4.64 4.8 5.0 5.2 5.4 
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Số lƣợng (kg) 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 

 
Đơn giá (1,000đ/kg) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 

4 + Rơm/ 1 ngày/1con 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 

 
Số lƣợng (kg) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

 
Đơn giá (1,000đ/kg) 1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 

 
Số lƣợng (kg) 10.00 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

 
Đơn giá (1,000đ/kg) 0.6 0.61 0.62 0.64 0.65 0.66 

5 + Thuốc/ 1 ngày/ 1 con 2.0 2.04 2.08 2.12 2.16 2.21 

 
TỔNG CỘNG 302,038 346,588 1,026,895 1,387,487 1,595,696 2,027,803 

 

 Chi phí phân bón và điện dùng cho vƣờn cây dƣợc liệu 

Nhu cầu bón phân của vƣờn dƣợc liệu nhƣ sau: 

 

Loại phân Đơn vị Khối lƣợng Đơn giá( ngàn đồng) Thành tiền 

+ Urê kg/ha 750 10.4 7,800 

+ Phân Kali kg/ha 350 12 4,200 

+ NPK 16 kg/ha 290 19.32 5,603 

+ Phân super lân kg/ha 625 3.2 2,000 

+ Phân chuồng kg/ha 50,000 
  

TỔNG 
   

19,603 

Chi phí cần dùng cho việc bón phân mỗi năm 

      ĐVT: 1,000 vnđ   

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Hạng mục 1 2 3 4 5 

Mức tăng giá phân bón 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 

+ Urê 1,260,544 1,323,572 1,389,750 1,459,238 1,532,200 

+ Phân Kali 678,755 712,692 748,327 785,743 825,031 

+ NPK 16 905,459 950,732 998,268 1,048,182 1,100,591 

+ Phân super lân 323,217 339,377 356,346 374,164 392,872 

TỔNG 3,167,974 3,326,373 3,492,692 3,667,326 3,850,693 

 

 Chi phí khác 

Ngoài các chi phí trên, để dự phòng chi phí phát sinh, dự án còn dự trù khoản phí chiếm 1% 

doanh thu. 

 

5.2.3. Doanh thu từ dự án 

 Doanh thu của dự án từ việc cung ứng giống dƣợc liệu sạch, xuất khẩu gấc tƣơi đông lạnh 

và màng gấc khô, ngoài ra còn cung cấp sữa bò tƣơi, thịt bò... 

 Sau 9-12 tháng, bắt đầu thu hoạch từ năm 2016. Tỷ lệ  cây tối đa nhƣ sau: 

 Doanh thu từ trồng gấc 
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ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Hạng mục 1 2 3 4 5 

Doanh thu từ gấc tƣơi đông lạnh 5,499,187 5,842,886 6,186,586 6,530,285 6,186,586 

+ Khối lƣợng (kg) 134,784 143,208 151,632 160,056 151,632 

+ Giá bán/kg 41 41 41 41 41 

Doanh thu từ màng gấc sấy khô 2,749,594 2,921,443 3,093,293 3,265,142 3,093,293 

+ Khối lƣợng (kg) 26,957 28,642 30,326 32,011 30,326 

+ Giá bán/kg 102 102 102 102 102 

DT từ các cây dƣợc liệu khác 2,080,326 2,184,343 2,293,560 2,408,238 2,528,650 

TỔNG DOANH THU TRỒNG CÂY DL 10,329,107 10,948,672 11,573,438 12,203,665 11,808,528 

 

 Doanh thu từ các cây trồng dƣợc liệu khác 

Ngoài việc trồng gấc, dự án còn tiến hành trồng các cây dƣợc liệu khác nhƣ: Bạch chỉ, Ba 

kích, Bạch truật, Cỏ ngọt, Cây quế, Diệp hạ châu, Đinh lăng, Đỗ trọng, Cây Coleus, Cây Gừng, 

Hà Thủ ô đỏ, Cây Nghệ, Kim tiền thảo, La hán quả, Hoàn ngọc, Chùm ngây, Trinh nữ hoàng 

cung, Sa nhân, Nhàu. Sản lƣợng và giá trị của các dƣợc liệu đƣợc thể hiện qua bảng sau:  

 
          ĐVT: 1,000 vnđ 

STT Loại cây 
Diện tích gieo 

trồng (m2) 

Năng suất 

(kg)/ vụ/ ha 

Số vụ/ 

năm 

Đơn 

giá/kg 
Thành tiền 

1 Ba kích 1,579 1,500 1 550 130,263 

2 Bạch chỉ 1,579 2,000 1 38 12,000 

3 Bạch truật 1,579 1,200 1 25 4,737 

4 Cỏ ngọt 1,579 5,000 6 35 165,789 

5 Cây quế 1,579 1,200 1 30 5,684 

6 Diệp hạ châu 1,579 8,000 4 80 404,211 

7 Đinh lăng 1,579 2,500 1 85 33,553 

8 Đỗ trọng 1,579 1,600 1 480 121,263 

9 Cây Coleus 1,579 3,000 8 45 170,526 

10 Cây Gừng 1,579 9,000 1 80 113,684 

11 Hà Thủ ô đỏ 1,579 10,000 1 150 236,842 

12 Cây Nghệ 1,579 25,000 1 19 75,000 

13 Kim tiền thảo 1,579 1,500 2 35 16,579 

14 La hán quả 1,579 1,120 1 45 7,958 

15 Hoàn ngọc 1,579 1,750 1 20 5,526 

16 Chùm ngây 1,579 5,180 1 100 81,789 

17 Trinh nữ hoàng cung 1,579 4,500 9 65 415,658 
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18 Sa nhân 1,579 300 1 40 1,895 

19 Nhàu 1,579 7,000 1 70 77,368 

 
Tổng 30,000 

   
2,080,326 

 

 Trang trại bò sữa 

Với số lƣợng bò sữa ban đầu nhập về 200 con, trang trại sẽ phát triển đàn bò với số lƣợng 

ngày càng tăng vì thế dự trù diện tích cho trang trại bò của chúng tôi cũng phải dự phòng cho số 

lƣợng phát triển đàn. 

          ĐVT: 1,000 vnđ 

STT HẠNG MỤC 2016 2017 2018 2019 2020 

  
1 2 3 4 5 

 

Số lƣợng đàn bò tăng tự nhiên 

(con) 
100 150 200 256 319 

 
Số lƣợng bê con 

 
50 50 56 63 

 
Số lƣợng bò sữa trƣởng thành 100 100 113 125 139 

 
Số lƣợng bò thanh lý (con) 

    
32 

 

Tỷ lệ bò cho sữa/tổng đàn bò 

trƣởng thành 
60% 95% 90% 90% 90% 

 
Số lƣợng bò cho sữa 60 95 101 113 96 

 
Khối lƣợng sữa/ngày/con (kg) 17 17 17 17 17 

 
Công suất cho sữa 80% 90% 95% 100% 100% 

 
Số ngày cho sữa 300 300 300 300 300 

 
Số lƣợng sữa (kg) 244,800 436,050 490,556 573,750 491,991 

Doanh thu hàng năm 

1 
Cung cấp cho các nhà máy 

chế biến 
2,913,120 5,448,445 6,435,975 7,903,829 7,116,410 

 
Sản lƣợng sữa (kg) 171,360 305,235 343,389 401,625 344,393 

 
Đơn giá (1,000đ/kg) 17.00 17.85 18.74 19.68 20.66 

2 Bán lẻ sữa tƣơi thanh trùng 1,836,000 3,433,894 4,056,287 4,981,405 4,485,133 

 
Số lƣợng sữa (kg) 73,440 130,815 147,167 172,125 147,597 

 
Đơn giá (1,000đ/kg) 25.00 26.25 27.56 28.94 30.39 

3 
Giống bò sữa cao sản chất 

lƣợng cao 
- 250,000 257,500 298,378 341,477 

 
Số con 

 
13 13 14 16 

 
Đơn gíá/con 

 
20,000 20,600 21,218 21,855 

4 Bán thịt - 600,000 618,000 716,108 4,319,545 

4.1 Thanh lý bò sữa loại thải - - - - 3,500,000 

 
Khối lƣợng (kg) 

    
21,875 

 
Đơn giá/kg 

    
160 

4.2 Bò tơ đực 
 

600,000 618,000 716,108 819,545 
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Số con bò tơ đực 

 
25 25 28 31 

 
Khối lƣợng (kg) 

 
4,000 4,000 4,500 5,000 

 
Đơn giá/kg 

 
150 155 159 164 

 

TỔNG DOANH THU TỪ BÒ 

SỮA 
4,749,120 9,482,339 11,110,262 13,601,342 15,921,088 

 

 Tổng doanh thu 
ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

DT từ trồng cây dƣợc liệu 10,329,107 10,948,672 11,573,438 12,203,665 11,808,528 

DT từ nuôi bò sữa 4,749,120 9,482,339 11,110,262 13,601,342 15,921,088 

Tổng Doanh Thu 15,078,227 20,431,011 22,683,701 25,805,007 27,729,616 

 

 

 V2.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 

5.2.4. Hiệu quả kinh tế dự án 

 

Báo cáo thu nhập dự trù 
          ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 3 4 5 

Doanh thu 15,078,227 20,431,011 22,683,701 25,805,007 27,729,616 

Chi phí hoạt động 10,778,150 12,619,519 13,937,844 14,987,333 15,875,791 

Chi phí khấu hao 4,768,110 4,768,110 4,768,110 4,768,110 4,768,110 

EBIT (468,033) 3,043,381 3,977,746 6,049,564 7,085,715 

Chi phí lãi vay 4,413,978 3,825,952 2,711,120 1,607,625 504,131 

EBT (4,882,011) (782,571) 1,266,626 4,441,938 6,581,585 

Kết chuyển lỗ qua năm 2019 
   

(440,073) 6,625,567 

Kết chuyển lỗ qua năm 2020 - - - - 1,325,113 

Thuế TNDN (17%) 
    

225,269 

EAT - - - 
 

1,099,844 

 

 Năm 2015 dự án bắt đầu triển khai đến đầu năm 2016 có doanh thu nên trong năm 2015 

chƣa có doanh thu sản phẩm. Bên cạnh đó, năm 2016 chƣa thu đƣợc hết tất cả doanh thu từ các 

hoạt động nên kết quả kinh doanh chƣa mang lại lợi nhuận, các năm sau nguồn thu này tăng dần 

lên do số lƣợng đàn bò sữa tăng lên tạo ra doanh thu về sữa cũng nhƣ bò giống, đồng này việc 

khai thác các loại cây dƣợc liệu cũng tăng lên. 
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Báo cáo ngân lƣu dự án 

              
           ĐVT: 1,000 vnđ 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 

 
0 1 2 3 4 

NGÂN LƢU VÀO 
     

Doanh thu 
 

15,078,227 20,431,011 22,683,701 25,805,007 

Thanh lý tài sản cố định 
     

Tổng ngân lƣu vào - 15,078,227 20,431,011 22,683,701 25,805,007 

NGÂN LƢU RA 
     

Chi phí đầu tƣ ban đầu 63,056,836 
    

Chi phí hoạt động 
 

10,778,150 12,619,519 13,937,844 14,987,333 

Chi phí lãi vay 4,413,978 3,825,952 2,711,120 1,607,625 504,131 

Tổng ngân lƣu ra 67,470,814 14,604,102 15,330,639 15,545,469 15,491,464 

Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (67,470,814) 474,125 5,100,371 7,138,231 10,313,543 

Thuế TNDN 
 

- - - - 

Ngân lƣu ròng sau thuế (67,470,814) 474,125 5,100,371 7,138,231 10,313,543 

Ngân lƣu tích luỹ (67,470,814) (66,996,689) (61,896,317) (54,758,086) (44,444,543) 

 

 

TT Chỉ tiêu  

1 Giá trị hiện tại thuần NPV  34,697,005,000 đồng 

2 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 20 % 

3 
Thời gian hoàn vốn (có chiết 

khấu) 
8 năm 2 tháng 

 Đánh giá Hiệu quả 

 

Dựa vào kết quả ngân lƣu vào và ngân lƣu ra, ta tính đƣợc các chỉ số tài chính, và kết quả cho 

thấy: 

- Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 34,697,005,000 đồng > 0 

- Suất sinh lợi nội tại là: IRR  = 20% > WACC 

- Thời gian hoàn vốn tính  là 8 năm 2 tháng. 

 Dự án có suất sinh lợi nội bộ và đạt hiệu quả đầu tƣ. 

 Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang 

lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tƣ, và 

khả năng thu hồi vốn nhanh. 

  

5.2.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội  

 Dự án “Xây dựng trung tâm nhân giống công nghệ cao ” có nhiều tác động tích cực đến sự 

phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trƣởng của nền kinh tế quốc dân nói 
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chung và của khu vực nói riêng. Nhà nƣớc và địa phƣơng có nguồn thu ngân 

sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Dƣ án góp phần giải quyết công ăn việc làm 

cho hơn 200 lao động, ƣu tiên lao động nữ và hàng ngàn việc làm cho các nông hộ. 

Qua phân tích về hiệu quả đầu tƣ, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính nhƣ NPV =  

34,697,005,000 đồng; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 20% ; thời gian hoàn vốn sau 8 năm 2 tháng. 

Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khi khả năng thanh 

toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tƣ nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân 

sách Nhà Nƣớc và giải quyết một lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho địa phƣơng.  

 

 

 

 

http://lapduan.com.vn - 08 39118552 

http://lapduan.com.vn/


 

 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh  Trang 42 

 

 

DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI 

 

 

 

CHƢƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

6.1. Kết luận 

 Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi  không những mang lại hiệu quả kinh tế cho 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp mà đây còn là dự án nằm trong chiến lƣợc chung tay cùng cộng 

đồng giải quyết các vấn đề xã hội nhƣ vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời nông dân, hạn 

chế tối đa tình trạng khai thác dƣợc liệu bừa bãi đồng thời góp phần lên tiếng bảo vệ môi trƣờng 

với các mô hình trồng dƣợc liệu sạch. 

 Riêng về mặt tài chính đƣợc đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, 

chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu có căn cứ dựa vào phân tích điều kiện kinh tế 

tình hình thị trƣờng trong nƣớc. 

  

6.2. Kiến nghị 

 Căn cứ kết quả nghiên cứu và phân tích, trồng và sản xuất dƣợc liệu, chăn nuôi gia súc là 

một nghề có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho 

nông dân. Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích và thu hút ngƣời tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt 

và sữa tƣơi có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe con ngƣời. Do vậy chúng tôi xin đƣợc 

kiến nghị một số ý kiến sau: 

 + Tạo điều kiện thuận lợi giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đƣợc ƣu 

đãi cao nhất về thu tiền sử dụng đất và thời gian sử dụng đất để tạo cơ hội cho đàn bò có thức ăn 

thô một cách chủ động và chất lƣợng. Vì yếu tố đất đai còn là nhân tố quan trọng quyết định đến 

năng suất thịt cũng nhƣ sữa của đàn bò, cũng là động lực thúc đẩy đàn bò phát triển. 

 + Các cơ quan cần hƣớng dẫn rõ những qui định pháp luật, trình tự, thủ tục cấp phát, thanh 

quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho dự án đƣợc triển khai trong thời gian 

sớm nhất.  

 + Ƣu đãi về kinh phí vay vốn, con giống và nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành hợp lý. 

Bên cạnh đó, Nhà nƣớc hỗ trợ chính sách bảo hiểm sản xuất vật nuôi để khắc phục rủi ro về thiên 

tai, dịch bệnh, giá cả. 

 Dự án này có liên quan mật thiết đến sự phát triển của Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

chúng tôi, kính đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để chúng tôi tiến 

hành triển khai các bƣớc tiếp theo. 

     

    

Đăk Nông, ngày     tháng 10 năm 2014 

CHỦ ĐẦU TƢ 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
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