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CHƯƠNG I.MỞ ĐẦU 

I. Giới thiệu về chủ đầu tư. 

• Chủ đầu tư: XXX 

• Mã số doanh nghiệp :  

• Đại diện pháp luật:  

• Chức vụ: Giám đốc. 

• Địa chỉ trụ sở: 

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 

    Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy 

động các nguồn lực để phát triển chăn nuôi bò thịt có hiệu quả, phát triển bền 

vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam nói chung và Long 

An nói riêng. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào 

sản xuất từ khâu giống, chăn nuôi đảm bảo môi trường sinh thái và đồng thời góp 

phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, từng bước giảm dần sữa nhập khẩu. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật chăn 

nuôi tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu con giống có chất lượng cao cho việc phát 

triển chăn nuôi trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết 

việc làm cho người lao động ở nông thôn. Từng bước đưa chăn nuôi bò thịt trở 

thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 

nông nghiệp của tỉnh trong những năm đến. Tạo sự gắn kết giữa nhà máy và người 

chăn nuôi bò, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn. Chúng tôi đã tiến hành lập dự án với quy mô như 

sau: 

• Tên dự án: Trang trại chăn nuôi bò 

• Địa điểm thực hiện dự án: XXX. 

• Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự 
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án. 

• Tổng mức đầu tư của dự án: XXX 

Trong đó: 

+ Vốn tự có (30%)  : XXX đồng. 

+ Vốn vay tín dụng (70%) : XXX đồng. 

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 

   “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội tỉnh Long 

An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã đưa ra hiện trạng và định hướng 

phát triển về chăn nuôi trong địa bàn tỉnh trong đó có định hướng cụ thể về việc 

phát triển đàn trâu bò. 

   Tỉnh Long An có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, điều kiện thổ 

nhưỡng phù hợp cho việc phát triển vùng nguyên liệu của dự án chăn nuôi bò thịt 

và bò giống. 

   Điều kiện khí hậu, thời tiết của Long An tương đối ôn hòa, có lượng mưa 

trung bình hàng năm lớn, phù hợp với việc phát triển đàn bò cũng như trồng cỏ 

và các loại thức ăn cho bò khác. 

   Long An có hệ thống mạng lưới sông suối khá dày, đảm bảo cung cấp 

nguồn nước mặt cho các dự án chăn nuôi và trồng trọt. 

Nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi cùng với chủ trương 

ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Long An là những điều kiện thuận lợi 

cho việc đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt và bò giống. 

   Hiện tại ngành chăn nuôi của Long An mới đáp ứng được khoảng 60% nhu 

cầu về thực phẩm cho nhân dân trong tỉnh, số lượng thực phẩm còn thiều phải 

nhập từ các tỉnh bạn. Đồng thời một lượng đáng kể thực phẩm được nhập tiểu 

ngạch qua đường biên giới gây khó khăn trong việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát, 



Dự án Trang trại chăn nuôi bò 

6 

 

quản lý các sản phẩm động vật. Đây là nguyên nhân chính làm phát sinh và lây 

lan các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

   Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang 

lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương 

hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh 

doanh bò thịt tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực 

tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi bò 

nằm tại XXXlà tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu 

phát triển của tỉnh Long An vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư 

Hòa chung với sự phát triển kinh tế của đất nước với sức trẻ, trí tuệ, lòng 

nhiệt huyết khát vọng làm giàu, chúng tôi đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư 

Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu và lập dự án đầu tư “Dự án Trang 

trại chăn nuôi bò” nhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình, đồng thời 

góp phần phát triển nông nghiệp sạch, đồng hành cùng bà con địa phương trên 

con đường đi đến thành công trong mô hình chăn nuôi bò quy mô lớn, công nghệ 

tiên tiến, hiện đại. 

IV. Các căn cứ pháp lý. 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc 

Hội nước CHXHCN Việt Nam; 
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Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội 

nước CHXHCN Việt Nam; 

V. Mục tiêu dự án. 

V.1. Mục tiêu chung. 

 Phát triển chăn nuôi bò để tăng hiệu quả sử dụng các nguồn nguyên liệu, 

phụ phế phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng 

nhu cầu xã hội và xuất khẩu.  

 Phát triển chăn nuôi bò thịt gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế của 

tỉnh Long An. 

 Tạo sự chuyển dịch trong chăn nuôi bò theo hướng liên kết chuỗi từ sản 

xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo ra sản phẩm an toàn, năng suất cao, giá thành hạ, 

đáp ứng nhu cầu thị trường và lợi nhuận của người chăn nuôi. 

 Ứng dụng và tiếp thu công nghệ chăn nuôi bò hiện đại của thế giới, từng 

bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển ngành chăn nuôi bò thịt ở địa 

phương có tính cạnh tranh và hiệu quả hơn. 

 Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, 

đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của 

địa phương, của tỉnh Long An. 

 Hơn nữa, Dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 

người dân, tạo đời sống an ninh xã hội cho một bộ phận người nông dân tại địa 

phương. Góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường 

xã hội tại địa phương. 

V.2. Mục tiêu cụ thể. 

 Đầu tư xây dựng đồng bộ: Hệ thống trang trại nuôi bò và trồng cỏ thành hệ 

thống khép kín. 

 Dự án xây dựng trang trại nuôi bò hàng năm cung cấp lượng lớn sản phẩm 
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thị trường.  

 Góp phần phát triển kinh tế của địa phương. 

 Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng 

cao cuộc sống cho người dân. 
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CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. 

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. 

a. Vị trí địa lý 

 

 Long An nằm ở tọa độ địa lý : 105030' 30'' đến 106047' 02'' kinh độ Đông 

và 10023'40'' đến 11002' 00'' vĩ độ Bắc. Long An có diện tích tự nhiên là 4.493,8 

km2, chiếm tỷ lệ 1,35 % so với diện tích cả nước và bằng 11,06 % diện tích của 

vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

 Long An tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh về phía 

Đông, giáp với Vương Quốc Campuchia về phía Bắc, giáp với tỉnh Đồng Tháp về 

phía Tây và giáp tỉnh Tiền Giang về phía Nam. 

 Long An có đường ranh giới quốc gia với Campuchia dài: 137,7 km, với 

hai cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) và Tho Mo (Đức Huệ). 
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Đặc điểm khí hậu: Long An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, ẩm. Do 

tiếp giáp giữa 2 vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cho nên vừa mang các đặc 

tính đặc trưng cho vùng ĐBSCL lại vừa mang những đặc tính riêng biệt của vùng 

miền Đông.Nhiệt độ trung bình hàng tháng 27,2 - 27,70C.  

 Lượng mưa hàng năm biến động từ 966 -1325 mm. Mùa mưa chiếm trên 

70 - 82% tổng lượng mưa cả năm. Mưa phân bổ không đều, giảm dần từ khu vực 

giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh xuống phía Tây và Tây Nam. Các huyện phía 

Đông Nam gần biển có lượng mưa ít nhất. Cường độ mưa lớn làm xói mòn ở vùng 

gò cao, đồng thời mưa kết hợp với cường triều, với lũ gây ra ngập úng, ảnh hưởng 

đến sản xuất và đời sống của dân cư. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 có gió 

Đông Bắc, tần suất 60 - 70%. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 có gió Tây Nam 

với tần suất 70%. 

 Tỉnh Long An nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận 

xích đạo có nền nhiệt ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt 

độ và tổng tích ôn cao, biên độ nhiệt ngày đêm giữa các tháng trong năm thấp, ôn 

hòa. 

 Những khác biệt nổi bật về thời tiết khí hậu như trên có ảnh hưởng trực tiếp 

đến đời sống xã hội và sản xuất nông nghiệp. 

 Đặc điểm địa hình: Long An có địa hình đơn giản, bằng phẳng nhưng có xu thế 

thấp dần từ phía Bắc - Đông Bắc xuống Nam - Tây Nam. Địa hình bị chia cắt bởi 

hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Phần 

lớn diện tích đất của tỉnh Long An được xếp vào vùng đất ngập nước. 

 Khu vực tương đối cao nằm ở phía Bắc và Đông Bắc (Đức Huệ, Đức Hòa). 

Khu vực Đồng Tháp Mười địa hình thấp, trũng có diện tích gần 66,4% diện tích 

tự nhiên toàn tỉnh, thường xuyên bị ngập lụt hàng năm. Khu vực tương đối cao 

nằm ở phía Bắc và Đông Bắc (Đức Huệ, Đức Hòa). Khu vực Đồng Tháp Mười 

địa hình thấp, trũng có diện tích gần 66,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, thường 
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xuyên bị ngập lụt hàng năm. Khu vực Đức Hòa, một phần Đức Huệ, Bắc Vĩnh 

Hưng, thị xã Tân An có một số khu vực nền đất tốt, sức chịu tải cao, việc xử lý 

nền móng ít phức tạp. Còn lại hầu hết các vùng đất khác đều có nền đất yếu, sức 

chịu tải kém. 

Tài nguyên thiên nhiên 

a. Tài nguyên đất 

 Tỉnh Long An có diện tích tự nhiên khoảng 4.493,8 km2 với 6 nhóm đất 

chính, nhưng phần lớn là dạng phù sa bồi lắng lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, cấu tạo 

bở rời, tính chất cơ lý kém, nhiều vùng bị chua phèn và tích tụ độc tố. 

b. Tài nguyên rừng 

 Long An có 44.481 ha diện tích rừng, cây trồng chủ yếu là cây tràm, cây 

bạch đàn. Nguồn tài nguyên động thực vật của hệ sinh thái rừng tràm trên đất 

trũng phèn ở Long An đã bị khai thác và tàn phá nặng nề. Từ đó đã tạo ra những 

biến đổi về điều kiện sinh thái, gây ra ô nhiễm môi trường, những đổi thay môi 

trường sống tự nhiên của sinh vật, tác động đến quá trình phát triển bền vững. 

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc giảm sút rừng là do quá trình tổ chức và khai 

thác thiếu quy hoạch, phần lớn diện tích đất rừng chuyển sang đất trồng lúa. 

c. Tài nguyên cát 

 Một phần của lưu vực ở Tây Ninh chảy qua Long An trên dòng Sông Vàm 

Cỏ Đông, qua nhiều năm bồi lắng ở cuối lưu vực một lượng cát xây dựng khá lớn. 

Theo điều tra trữ lượng cát khoảng 11 triệu m3 và phân bố trải dài 60 km từ xã 

Lộc Giang giáp tỉnh Tây Ninh đến bến đò Thuận Mỹ (Cần Đước). Trữ lượng cát 

này nhằm đáp ứng yêu cầu san lấp nền trong đầu tư xây dựng của Tỉnh. 

d. Tài nguyên khoáng sản 

 Long An đã phát hiện thấy các mỏ than bùn ở các huyện vùng Đồng Tháp 

Mười như Tân Lập - Mộc Hóa, Tân Lập - Thạnh Hóa (Tráp Rùng Rình), Tân 

Thạnh (Xã Tân Hòa), Đức Huệ (xã Mỹ Quý Tây, Trấp Mốp Xanh). Trữ lượng 

than thay đổi theo từng vùng và chiều dày lớp than từ 1,5 đến 6 mét. Cho đến nay 
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chưa có tài liệu nghiên cứu nào xác định tương đối chính xác trữ lượng than bùn 

nhưng ước lượng có khoảng 2,5 triệu tấn. 

 Than bùn là nguồn nguyên liệu khá tốt để chế biến ra nhiều loại sản phẩm 

có giá trị kinh tế cao. Theo kết quả phân tích đánh giá về chất lượng cho thấy than 

bùn ở Long An có độ tro thấp, mùn cao, lượng khoáng cao, có thể sử dụng làm 

chất đốt và phân bón. 

 Việc khai thác than sẽ thúc đẩy quá trình oxy hóa và thủy phân tạo ra acid 

sulfuric, đây là chất độc ảnh hưởng đến cây trồng và môi trường sống. 

Ngoài than bùn, tỉnh còn có những mỏ đất sét (trữ lượng không lớn ở khu vực 

phía Bắc) có thể đáp ứng yêu cầu khai thác làm vật liệu xây dựng. 

e. Tài nguyên nước 

 Trên lãnh thổ Long An có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nối liền 

với sông Tiền và hệ thống sông Vàm Cỏ là các đường dẫn tải và tiêu nước quan 

trọng trong sản xuất cũng như cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của dân cư. 

Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ Campuchia, qua tỉnh Tây Ninh và vào địa phận 

Long An: diện tích lưu vực 6.000 km2, độ dài qua tỉnh 145 km, độ sâu từ 17 - 21 

m. Nhờ có nguồn nước hồ Dầu Tiếng đưa xuống 18,5 m3/s nên đã bổ sung nước 

tưới cho các huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức và hạn chế quá trình xâm nhập 

mặn của tuyến Vàm Cỏ Đông qua cửa sông Soài Rạp. Sông Vàm Cỏ Đông nối 

với Vàm Cỏ Tây qua các kênh ngang và nối với sông Sài Gòn, Đồng Nai bởi các 

kênh Thầy Cai, An Hạ, Rạch Tra, sông Bến Lức. 

 Sông Vàm Cỏ Tây độ dài qua tỉnh là 186 km, nguồn nước chủ yếu do sông 

Tiền tiếp sang qua kênh Hồng Ngự, đáp ứng một phần nhu cầu nước tưới cho sản 

xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho dân cư. 

 Sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây hợp lưu thành sông Vàm Cỏ dài 

35 km, rộng trung bình 400 m, đổ ra cửa sông Soài Rạp và thoát ra biển Đông. 
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 Sông Rạch Cát (Sông Cần Giuộc) nằm trong địa phận tỉnh Long An dài 32 

km, lưu lượng nước mùa kiệt nhỏ và chất lượng nước kém do tiếp nhận nguồn 

nước thải từ khu vực đô thị -TP Hồ Chí Minh, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và 

sinh hoạt của dân cư. 

 Nhìn chung nguồn nước mặt của Long An không được dồi dào, chất lượng 

nước còn hạn chế về nhiều mặt nên chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và đời 

sống. 

 Trữ lượng nước ngầm của Long An được đánh giá là không mấy dồi dào 

và chất lượng không đồng đều và tương đối kém. Phần lớn nguồn nước ngầm 

được phân bổ ở độ sâu từ 50 - 400 mét thuộc 2 tầng Pliocene - Miocene. 

 Tuy nhiên tỉnh có nguồn nước ngầm có nhiều khoán chất hữu ích đang được 

khai thác và phục vụ sinh hoạt dân cư trên địa bàn cả nước 

I.2. Tình hình kinh tế - xã hội 

 Long An có dân số trung bình năm 2019 là 1.438.800 người với mật độ dân 

số 320 người/km2 với các dân tộc: Việt (Kinh) và Khmer. 

 Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,41%. Trong đó, khu 

vực 1 nông - lâm - thủy sản khoảng 2,64%, khu vực 2 công nghiệp - xây dựng 

14,45% và khu vực 3 thương mại - dịch vụ là 6,12%. Tổng thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18.000 tỉ đồng,... 

 Sản xuất công nghiệp - xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá tốt, môi 

trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn đăng ký 

đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

 Thương mại - dịch vụ ổn định và phát triển khá, việc kết nối cung cầu để 

tiêu thụ các mặt hàng nông sản được thực hiện khá tốt; hệ thống chợ, siêu thị phát 

triển mạnh ở các địa bàn trọng điểm của tỉnh. 

II. Quy mô sản xuất của dự án. 
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II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường 

❖ Nhu cầu thị trường nội địa 

Những báo cáo thị trường trong những năm gần đây cho thấy sự gia tăng 

mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ các loại thịt tại Việt Nam; dự báo đến năm 2025, 

tổng sản lượng tiêu thụ thịt tại Việt Nam sẽ vượt mốc 5 triệu tấn. Chiếm gần 65% 

tổng sản lượng tiêu thụ, thịt bò vẫn sẽ chiếm tỷ trọng  dinh dưỡng lớn trong bữa 

ăn của người Việt; tuy nhiên mức tăng trưởng đáng kể ước tính đạt 3-5%/năm dự 

kiến sẽ mở ra những triển vọng khả quan cho lượng tiêu thụ thịt gia cầm và thịt 

bò trong thời gian tới. 

 

Tổng đàn bò thịt tại thời điểm tháng 12/2019 là 5.640.730 tăng khoảng 2,4% 

so với cùng thời điểm năm 2018; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng cả năm 2019  

đạt 349,2 nghìn tấn, tăng 4,4% (quý IV ước đạt 84,3 nghìn tấn, tăng 5,0% so quý 

IV/2018). 

Tổng đàn và sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

  2018 2019 Tăng/giảm (%) 
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Tổng đàn bò (con) 5.508.525 5.640.730 +2,4 

Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 

(1.000 tấn) 

334,5 349,2 +4,4 

Tổng đàn bò sữa (con) 294.382 321.232 +9,1 

                                                      Nguồn: VITIC tổng hợp từ Tổng cục Thống kê 

Đàn bò thịt tăng trưởng khá do có thị trường tiêu thụ tốt, giá bán thịt bò hơi 

ở mức tốt, người chăn nuôi có lãi ổn định, đồng thời được sự hỗ trợ nguồn vốn, 

hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương. 

Nhiều mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt, kết hợp xử lý chất thải làm phân bón 

hữu cơ rất có hiệu quả như ở Hòa Bình; chăn nuôi bò sữa phát triển tốt do nhiều 

tỉnh có đề án phát triển bò sữa. 

❖ Nhu cầu xuất khẩu thịt 

Sản lượng toàn cầu được dự báo sẽ tăng nhẹ (1%) trong năm 2019 lên 63,6 

triệu tấn, chủ yếu đạt được từ Brazil, Hoa Kỳ và Argentina. Sự mở rộng của Brazil 

do nhu cầu ổn định trong nước và tăng trưởng xuất khẩu vững chắc sang các thị 

trường trọng điểm châu Á. Tăng trưởng của Argentina được thúc đẩy, bởi việc 

tăng khối lượng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ hơn cho các động vật có 

trọng lượng nặng hơn. Điều kiện thời tiết nóng và khô kéo dài của Australia dẫn 

đến tình trạng đồng cỏ tệ đi, giá ngũ cốc tăng cao và nguồn cấp nước thấp buộc 

nhiều gia súc biến thành động vật để lấy thịt. Với số lượng gia súc ít hơn kì vọng 

vào đầu năm 2019, sản xuất thịt bò được dự báo là sẽ thấp hơn. Dù cho mở rộng 

việc tăng đàn gia súc vào 2019 thì vẫn sẽ có ít gia súc có sẵn cho việc giết mổ. 

Trong năm 2019, Việt Nam xuất khẩu thịt các loại tăng khá, thịt bò tăng 

mạnh, với mức tăng là 33% so với năm trước, đạt mức 8.831 USD/tấn.  

Xuất khẩu thịt các loại trong năm 2019 

Chủng loại Lượng (tấn) 
Tăng/giảm so với 

năm 2018 (%) 

Trị giá (Nghìn 

USD) 

Tăng/giảm so với 

năm 2018 (%) 

Thịt trâu           394 -71,9         1.591 -35,6 

Thịt bò             68 -37,6 597 -17,0 
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                            Nguồn: VITIC tổng hợp số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Tiềm năng, thách thức và tầm nhìn cho ngành thịt. 

Dựa trên các báo cáo phân tích, Ipsos Business Consulting nhận định triển 

vọng phát triển của ngành thịt Việt Nam là rất khả quan dựa trên một nền kinh tế 

có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm nhanh nhất châu Á, một cơ cấu dăn số trẻ và 

gia tăng trong chi tiêu dùng.  

Tuy nhiên, để thành công trên chính sân nhà của mình, các doanh nghiệp 

Việt Nam cũng nên cân nhắc những thách thức tiềm ẩn trong ngành; điển hình 

như những rào cản thuế quan bị dỡ bỏ sau khi các hiệp định thương mại được kí 

kết gây biến động về giá bán trên thị trường, hay thói quen chuộng hàng nhập 

khẩu, hàng có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài của một bộ phận người tiêu dùng 

Việt Nam. 

Một vài chiến lược và hướng phát triển dành cho các doanh nghiệp nội địa 

trong ngành thịt như: 

+ Phát triển ngang: thiết kể quy mô doanh nghiệp lớn, chịu trách nhiệm nhiều 

khâu trong chuỗi giá trị với các hộ chăn nuôi gia đình là những đối tác vệ 

tinh. 

+ Phát triển dọc: mô hình chăn nuôi và phân phối kín nhằm giảm mức độ 

cạnh tranh về giá. 

+ Tập trung phát triển mô hình kinh doanh thức ăn chăn nuôi nhằm làm giảm 

mức độ lệ thuộc vào các sản phẩm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. 

II.2. Quy mô đầu tư của dự án. 

Quy mô xây dựng mô hình dự án gồm các hạng mục chính như sau: 

TT Nội dung Diện tích ĐVT 

I Xây dựng    
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1 Khu chuồng trại nuôi   m2 

2 
Khu nhà văn phòng, nhà ở cán bộ 

nhân viên 

 
m2 

3 Khu trạm cân, nhà khử trùng  m2 

4 Khu nhà kho  m2 

5 Khu chế biến thức ăn  m2 

6 Khu cây xanh  m2 

7 Đường nội bộ  m2 

   Hệ thống tổng thể     

1  Hệ thống cấp nước    Hệ thống  

2  Hệ thống cấp điện     Hệ thống  

3  Hệ thống thoát nước tổng thể    Hệ thống  

4  Hê thống PCCC    Hệ thống  

 

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. 

III.1. Địa điểm xây dựng. 

Dự án “Trang trại chăn nuôi bò” được thực hiện tại XXX 

Diện tích thửa đất: m2 

III.2. Hình thức đầu tư. 

Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới. 

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. 

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. 

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất 

TT Nội dung Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

1 Khu chuồng trại nuôi    

2 Khu nhà văn phòng, nhà ở cán bộ nhân viên   

3 Khu trạm cân, nhà khử trùng   

4 Khu nhà kho   
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5 Khu chế biến thực ăn   

6 Khu cây xanh   

7 Đường nội bộ   

Tổng cộng   

 IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. 

✓ Giai đoạn xây dựng. 

- Nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng được bán tại địa phương. 

- Một số trang thiết bị và máy móc chuyên dụng được cung cấp từ địa phương 

hoặc tại các địa bàn lân cận. 

✓ Giai đoạn hoạt động. 

- Các máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của dự án sau này 

tương đối thuận lợi, hầu hết đều được bán tại địa phương. Đồng thời, khu dự 

án cũng tương đối gần trung tâm thành phố Tân An nên rất thuận lợi cho việc 

mua máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của dự án. 

- Khi dự án đi vào hoạt động, các công trình hạ tầng trong khu vực dự án sẽ 

đáp ứng tốt các yêu cầu để dự án đi vào sản xuất. Nên việc vận chuyển nguyên 

liệu và sản phẩm sẽ rất thuận lợi. 

- Điều kiện cung cấp nhân lực trong giai đoạn sản xuất: Sử dụng chuyên gia 

kết hợp với công tác đào tạo tại chỗ cho lực lượng lao động của khu sản xuất. 
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CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 

TT Nội dung Diện tích ĐVT 

I Xây dựng   

1 Khu chuồng trại nuôi   m2 

2 
Khu nhà văn phòng, nhà ở cán bộ 

nhân viên 

 
m2 

3 Khu trạm cân, nhà khử trùng  m2 

4 Khu nhà kho  m2 

5 Khu chế biến thức ăn  m2 

6 Khu cây xanh  m2 

7 Đường nội bộ  m2 

   Hệ thống tổng thể    

1  Hệ thống cấp nước   Hệ thống 

2  Hệ thống cấp điện    Hệ thống 

3  Hệ thống thoát nước tổng thể   Hệ thống 

4  Hê thống PCCC   Hệ thống 

II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. 

2.1. Trang trại nuôi bò 

1. Giữ đàn bò nuôi trong môi trường được bảo vệ:  

+ Khu vực chăn nuôi phải cách xa nhà ở;  

+ Có hàng rào ngăn cách với các khu vực khác;  

+ Hạn chế tối đa người lạ đi vào khu vực chăn nuôi;  

+ Trước cổng, trước mỗi dãy chuồng phải có hố sát trùng;  
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+ Phải thường xuyên định kỳ tiêu độc khử trùng dụng cụ và khu vực chăn 

nuôi;  

+ Chất thải chăn nuôi được thu gom và xử lý bằng các biện pháp thích hợp.    

 

Trang trại nuôi bò 

2. Chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý tốt đàn bò:  

+ Cung cấp đầy đủ thức ăn chăn nuôi tự chế biến theo kỹ thuật chế biến thức 

ăn chăn nuôi hữu cơ.  

+ Nước uống sạch cho đàn bò;  

+ Chuồng nuôi đúng quy cách và đảm bảo mật độ nuôi hợp lý;  

+ Định kỳ tiêm phòng và tẩy giun sán cho bò.   

3. Kiểm soát mọi thứ ra vào khu vực chăn nuôi:  

+ Phải biết rõ lai lịch nguồn gốc, tình trạng bệnh tật của đàn bò mới nhập;  

+ Bò mới mang về phải nuôi cách ly theo quy định;  

+ Kiểm soát thức ăn chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi đưa vào trại;  
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+ Tránh để chim hoang dã, các loài gặm nhấm, chó, mèo, chuột và người lạ 

vào khu vực chăn nuôi.  

   

4. Sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn cho người sử dụng:  

+ Thời gian ngưng thuốc trước khi bán để giết mổ đúng quy định.  

+ Có sổ sách ghi chép thời gian dùng vắc-xin và thuốc phòng trị bệnh cụ thể 

của từng đàn, cá thể.    

5. Mục tiêu nuôi dưỡng:  

- Tốn ít thức ăn, bò khỏe mạnh, lớn nhanh.  

- Chất lượng thịt tốt, tỷ lệ thịt nạc cao, tỷ lệ thịt móc hàm cao, an toàn với 

người tiêu dùng.  

- Chi phí thức ăn thấp nhất bằng cách tự sản xuất thức ăn cho bò bằng nguồn 

nguyên liệu sẵn có là trồng cỏ vừa tiết kiệm chi phí và đem lại nguồn dinh dưỡng 

cao.    
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6. Chọn giống để nuôi bò:  

➢ Bò Lai Sind 
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Lai Sind là tên gọi chung cho 1 nhóm giống tạo ra từ việc tạp giao giữa bò đực 

nhóm Zebu (Red Shindhy, Sahiwal, Brahman vv…) với bò Vàng địa phương. 

Nhóm giống bò thịt này mang ngoại hình trung gian giữa bò Vàng địa phương và 

bò Zebu. Do không kiểm soát được công tác phối giống nên hiện nay nhóm bò 

Lai Sind có vóc dáng, ngoại hình, màu sắc lông không đồng nhất. Phổ biến và 

được ưa chuộng nhất vẫn là nhóm có màu lông đỏ sậm cánh gián. Nhóm bò Lai 

Sind có tầm vóc lớn hơn và tỷ lệ thịt cao hơn so với bò Vàng. Khối lượng trưởng 

thành của bò đực khoảng 350 - 450kg; của bò cái 250 - 350kg. 

Bò Lai Sind có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nước ta và khả 

năng sinh sản, khả năng cày kéo tốt nhưng đòi hỏi mức dinh dưỡng cao hơn bò 

Vàng. Giống bò này thích hợp nuôi tại các khu vực đồng bằng, duyên hải ven biển 

và trung du. 

➢ Bò lai Red Angus 
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Là giống bò lai được tạo ra khi phối giữa bò đực thuần Red Angus với bò cái 

Lai Sind. Đây là giống có tầm vóc lớn, phàm ăn hơn bò Lai Sind, lớn nhanh và tỷ 

lệ thịt cao. Nuôi tốt, bò đực có thể đạt khối lượng 250 - 300kg lúc 12 tháng tuổi 

và 450 - 550kg lúc 24 tháng tuổi; tỷ lệ thịt lọc đạt 42 - 44%.  Màu lông nhiều con 

có sọc vằn như cọp nên ở một số địa phương bà con gọi là giống bò cọp. Giống 

bò này thích hợp nuôi tại những vùng có điều kiện đất đai trồng cỏ tốt và người 

chăn nuôi chịu đầu tư thức ăn tinh vì bò lớn nhanh nên đòi hỏi mức dinh dưỡng 

cao. Hiện giống bò này đang được ưu chuộng tại 1 số nơi như Vĩnh Phúc, Đăk 

Lăk và Trà Vinh. 

➢ Bò lai Drought Master 

 

Là giống lai được tạo ra khi phối giống giữa bò đực thuần Drought Master với 

bò cái Lai Sind. Bò có tầm vóc lớn, lông màu vàng sậm giống bò Lai Sind, lớn 

nhanh và tỷ lệ thịt cao. Nuôi tốt, bò đực có thể đạt khối lượng 250 - 300kg lúc 12 
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tháng tuổi và 450 - 500kg lúc 24 tháng tuổi; tỷ lệ thịt lọc đạt 41 - 43%. Giống bò 

này thích hợp nuôi tại những vùng có điều kiện đất đai trồng cỏ tốt và người chăn 

nuôi biết đầu tư thức ăn tinh vì bò lớn nhanh nên đòi hỏi mức dinh dưỡng cao. 

Hiện giống bò này đang được ưu chuộng tại 1 số nơi như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đăk 

Lăk, Bình Dương. 

➢ Bò Vàng địa phương 

 

Thường được gọi chung là giống bò Vàng, trong đó các nhóm giống bò Vàng 

chủ yếu là bò Thanh hóa, bò Nghệ An, bò Phú Yên. Đặc điểm của giống là tầm 

vóc nhỏ (trưởng thành bò đực 280kg, bò cái 180kg), tỷ lệ thịt thấp (30 - 33%) 

nhưng khả năng chịu đựng kham khổ tốt. Do đó giống bò địa phương rất thích 

hợp cho việc chăn nuôi ở những khu vực đất đai cằn cỗi, thức ăn nghèo dinh 

dưỡng, khí hậu khắc nghiệt và trình độ chăn nuôi chưa tốt. 

7. Nhập giống bò:  
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- Bò nhập vào trang trại phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, tiêm phòng vắc xin, thuốc điều trị đã sử dụng (nếu có). Tốt 

nhất nên nhập từ các trại đã có chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Chỉ nên mua 

bò mới từ 1 đến 2 trại đảm bảo an toàn dịch, hạn chế nguy cơ mang bệnh vào trại.    

- Khi bò về đến trại, phải chuyển bò xuống ngay, đưa vào khu cách ly để nuôi 

thích nghi. Ghi nhận lại tất cả các biểu hiện bệnh tật của lợn trong quá trình nuôi 

thích nghi.    

- Sau khi nhập bò phải lên kế hoạch tiêm phòng cho đàn bò, quan tâm đến một 

số bệnh như; lở mồm long móng, dịch tả, hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản 

(PRRS),….    

- Cử người thường trực để kịp thời cách ly lợn bị bệnh, nghi có bệnh và điều 

trị những con bị tổn thương do cắn nhau, bị bệnh.    

- Tập cho bò đi vệ sinh đúng chỗ vào vị trí quy định trong một vài ngày đầu. 

8. Kỹ thuật chăm sóc 

Khác với chăn nuôi bò theo hình thức chăn thả truyền thống trước đây, chăn 

nuôi bò thịt khá đơn giản mà vẫn mang lại hiệu quả cao bởi người nuôi không tốn 

nhiều công chăm sóc chỉ cần áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong khâu nuỗi 

dưỡng thì bò sẽ tăng trưởng và phát triển nhanh. 
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Nguồn thức ăn chủ yếu của bò thịt vẫn là các loại cỏ tươi rơm rạ, cỏ khô, thức 

ăn xanh thô, củ quả, ngoài ra còn có các loại thức ăn ủ chua, rơm đã được kiểm 

hóa các loại thức ăn tinh chế. Chăn nuôi bò thịt bằng các thức ăn vỗ béo khác với 

chăn nuôi bò truyền thống là có bổ sung thêm thức ăn tinh và các phụ phẩm như 

bống rượu, cám. 

Việc chăm sóc nuôi dưỡng là yếu tố rất quan trọng giúp đàn bò phát triển 

nhanh. Thời gian vỗ béo thường kéo dài từ 2- 2,5 tháng nhưng ảnh hưởng rất lớn 

đến kết quả vỗ béo của bò. Chăm sóc nuôi dưỡng bò vỗ béo chủ yếu là cách chọn 

lựa thức ăn và cách cho bò ăn. Thức ăn của bò vỗ béo chủ yếu là thức ăn thô xanh 

đây là nguồn thức ăn rât quan trọng đối với bò vỗ béo.  
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Mặc dù việc cung cấp dinh dưỡng của thức ăn thô xanh không cao nhưng thức 

ăn thô xanh lại đóng vai trò rất quan trọng giúp cho bò không bị chướng hơi, dạ 

cỏ do sử dụng qúa nhiều thức ăn tinh trong suốt quá trình vỗ béo. Cần cung cấp 

đầy đủ lượng thức ăn thô xanh có chất lượng tốt đã băm nhỏ và cho bò ăn tự do 

cả ngày. Đối với thức ăn thô xanh là cỏ tươi khi cắt về nên rửa và phơi tái sau đó 

cho bò ăn, đảm bảo sạch mầm bệnh giảm chướng hơi, dạ cỏ và ngộ độc.  

Đối với phụ phẩm như thân lá cây ngô, bẹ ngô có thể cho ăn thẳng sau khi 

băm nhỏ. Không nên cho bò ăn quá nhiều cây họ đậu như dây lạc, đỗ trong một 

bữa tối đa chỉ được cho ăn 1/3 khẩu phần dưới 10 kg một bữa để đảm bảo nguồn 

cỏ cho bò luôn dồi dào quanh năm và phù hợp với hình thức nuôi nhốt. Bà con 

nên có diện tích đất để trồng cỏ, việc chọn cỏ dễ trồng sinh trưởng và phát triển 

nhanh cũng rất quan trọng trong chăn nuôi bò thịt. Hiện có nhiều loại cỏ như 
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Va06, Ruzi, cỏ sữa cho năng suất dinh dưỡng cao rất thích hợp để trồng làm thức 

ăn cho bò. 

Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ lượng thức ăn thô xanh cho bò thịt, bà con cần 

bổ sung thêm các loại thức ăn tinh như bột bắp cám gạo, bột mì, thức ăn giàu 

protein, giàu đạm để nâng cao hiệu quả vỗ béo bò. Ngoài ra bà con nông dân có 

thể dùng các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thân cây bắp, cây mía, để chế biến 

thành thức ăn, ủ chua để dành cho bò ăn dần vào mùa khô thiếu cỏ. 

Trước khi bán thịt nếu bò gầy cần vỗ béo khoảng 2 tháng sẽ cho lợi nhuận 

cao. Trong thời gian vỗ béo bò cần nuôi nhốt hoàn toàn cung cấp thức ăn, nước 

uống tại truồng. Vỗ béo bò quan trọng nhất là sử dụng lượng thức ăn tinh hợp lý, 

kết hợp hài hòa với thức ăn thô xanh và các phụ phẩm khác. Đồng thời phải đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của bò để bò tích lũy tạo thịt trong cơ thể 

càng nhiều càng tốt. 
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Để bò nhanh béo bà con cần áp dụng những quy định sau: 

• Tẩy giun sán trước lúc vỗ béo. 

• Nuôi nhốt tại chuồng suốt thời gian vỗ béo. 

• Mỗi ngày cho ăn từ 8- 10 kg thức ăn thô xanh, 3,5 kg thức ăn tinh chia làm 

4- 5 bữa trong ngày. 

• Thức ăn tinh được trộn theo công thức 44 kg bột sắn + 50% bột ngô + 3% 

Ure + 1% muối + 2% bột xương hoặc 70% bột sắn + 22 % cám gạo + 3% 

ure + 1% muối + 2% bột xương. 

Lưu ý : Luôn luôn có nước sạch trong máng uống trong thời gian vỗ béo. Nên 

bổ sung từ 20- 30 g muối ăn vào nước uống cho bò mỗi ngày. Ngoài chế độ ăn 

hợp lý thì thường xuyên theo dõi quản lý chăm sóc bò trong quá trình nuôi vỗ béo 

bò. Hàng ngày cân lượng thức ăn trước khi cho bò ăn vào buổi sáng ngày hôm 

trước và thức ăn thừa buổi sáng ngày hôm sau. Cần có sổ ghi chép về tình trạng 

sức khỏe tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn của bò để kịp thời điều chỉnh cho 

phù hợp. 

9. Kỹ thuật phòng bệnh 

Bò là gia súc có sức đề kháng tốt nên ít bị dịch bệnh hơn các loại gia súc 

khác. Tuy nhiên trong một vài năm trở lại đây, tình hình dịch bệnh thường xuyên 

diễn biến phức tạp gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

daklak. Ngoài những chính sách hỗ trợ của trạm thú y thì người chăn nuôi cũng 

đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh tránh lây lan 

trên diện rộng. Theo ông Trần Huy Bân thành viên hiệp hội nuôi bò tại huyện 

Eakar để hạn chế rủi ro trong chăn nuôi bò, cần phải nhận thức được ý nghĩ của 

việc phòng chống trị bệnh bằng cách tiêm phòng cho đàn bò và tích cực vệ sinh 

chuồng trại. 
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Thường xuyên vệ sinh chuồng trại nuôi bò 

Để phòng bệnh cho đàn bò ngoài việc tiêm phòng bà con cần quyét dọn hàng 

ngày để nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. 

• Sát khuẩn chuồng trại định kỳ bằng Bencozid, Cloramin 3- 5%. 

• Sau mỗi đợt nuôi dùng nước vôi 20% quyét toàn bộ khu vực chuồng nuôi 

• Cung cấp đầy đủ thức ăn theo tiêu chuẩn cho từng giai đoạn sinh trưởng. 

• Nước uống đủ và sạch. 
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Cần phòng bệnh theo định kỳ cho bò : 

• Tiêm phòng vác xin bắt buộc định kỳ 2 lần/ năm. Đối với bệnh lở mồm long 

móng tụ huyết trùng: lần 1 vào tháng 2-3 hàng năm sau 6 tháng tiêm nhắc 

lại lần 2. 

• Phòng bệnh sán lá gan: dùng Dertyl B Fascioranida hoặc Nitrolin tẩy giun 

sán hoặc tiêm dưới da 1 ml/25kg thể trọng. 

• Bệnh ghẻ rận, dùng thuốc BKA để điều trị. 

Cần thường xuyên theo dõi bò, chăm sóc bò để kịp thời phát hiện các dấu hiệu 

bò bị bệnh đầu tiên để có những biện pháp trị bệnh kịp thời. Khi nhìn bề ngoài bò 

phải đảm bảo mũi ướt, tai, mắt phải linh hoạt và da phải bóng và bò ăn nhiều. Đặc 

biệt khi thấy bò giảm ăn hoặc giảm nhai lại có nghĩa bò đang bệnh. Hoặc là thời 

tiết thay đổi bò thường mắc một số bệnh: 
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• Khi ăn uống không đúng vệ sinh thì bò hay bị bệnh chướng hơi dạ 

cỏ thì chúng ta có thể trị bệnh tại nhà bằng quả bồ kết xông hơi đưa vào mũi bò 

để bò hắt xì, hay chúng ta có thể dùng các loại thảo dược như gừng tỏi xoa vào 

vùng hõm hông vào bên trái của bò. Trong trường hợp bò không thể hắt hơi và 

thoát hơi được chúng ta kéo lưỡi và cho uống một ít rượu trong đó có pha tỏi và 

gừng tăng kích thích nhu động dạ cỏ và bò ợ hơi đc ra và thoát ra mau. 

• Ngoài ra bò còn mắc các bênh về ký sinh trùng như sán lá gan dấu 

hiệu nhận biết là bò bị tiêu chảy và lông xù vầng mắt có dử. 
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CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng. 

I.1. Phương án giải phóng mặt bằng. 

Chủ đầu tư thực hiện thuê lại khu đất. 

I.2. Phương án tái định cư. 

Dự án không tính đến phương án trên. 

I.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 

Dự án chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án như đường giao 

thông đối ngoại và hệ thống giao thông nội bộ trong khu vực. 

II. Các phương án xây dựng công trình. 

Danh mục công trình và thiết bị của dự án 

TT Nội dung Diện tích ĐVT 

II Thiết bị      

1 Thiết bị văn phòng    Trọn bộ  

2 Thiết bị chăn nuôi    Trọn bộ  

3 Thiết bị khác    Trọn bộ  

 

Các danh mục xây dựng công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

và quy định về thiết kế xây dựng. Chi tiết được thể hiện trong giai đoạn thiết kế 

cơ sở xin phép xây dựng. 

III. Phương án tổ chức thực hiện. 

III.1.Phương án quản lý khai thác 

Dự án được chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng trang 

trại và khai thác dự án khi đi vào hoạt động. 
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Dự án chủ yếu sử dụng lao động của địa phương. Đối với lao động chuyên 

môn nghiệp vụ, dự án sẽ tuyển dụng và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ dự án trong quá trình hoạt động 

sau này. 

Phương án nhân sự dự kiến (ĐVT: 1.000đ): 

T

T 
Chức danh 

Số 

lượng 

Mức thu 

nhập bình 

quân/ 

tháng 

Tổng 

lương 

năm 

Bảo hiểm 

21,5% 
Tổng/năm 

1 Giám đốc  1 20.000 240.000 51.600 291.600 

2 
Ban quản lý, 

điều hành 
1 12.000 144.000 30.960 174.960 

3 
Công nhân, 

nhân viên 
8 6.000 576.000 123.840 699.840 

  Cộng 10 45.000 960.000 206.400 1.166.400 

 

III.2. Phương án tổ chức tổng mặt bằng 

Khu đất xây dựng  trang trại sản xuất đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

− Phù hợp với quy hoạch được duyệt, có tính đến phát triển trong tương lai; 

− Vệ sinh thông thoáng, yên tĩnh, tránh các khu đất có môi trường bị ô nhiễm. 

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. 

+ Tiến độ thực hiện: 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, 

trong đó: 

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư: 6 tháng 

+ Thời gian lắp đặt hoàn thành dự án: 6 tháng. 

+ Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư và khai thác dự án. 
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CHƯƠNGV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP 

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 

I. Đánh giá tác động môi trường. 

Về việc thực hiện dự án trong khu vực có tác động đến môi trường và kinh tế 

xã hội cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực.Trong phần báo cáo này chỉ nêu những tác 

động chính có tính chất định tính, định lượng được. 

Nguồn gây tác động đến môi trường ở các giai đoạn thực hiện dự án. 

+ Giai đoạn xây dựng. 

+ Giai đoạn dự án đi vào hoạt động. 

I.1. Các loại chất thải phát sinh. 

I.1.1. Khí thải. 

* Bụi. 

− Trong giai đoạn thi công, nguồn gốc gây ra bụi chủ yếu là do quá trình vận 

chuyển vật liệu xây dựng, bốc dở vật liệu xây dựng, san ủi, quá trình phối trộn 

nghiền, sàng,…Tuy nhiên, trong giai đoạn thi công, do việc san ủi có quy mô nhỏ 

nên lượng xe thi công không nhiều, các loại xe tham gia thi công sẽ được các cơ 

quan có chức năng kiểm định và còn đang trong thời gian hoạt động nên ít ảnh 

hưởng đến môi trường. 

− Trong giai đoạn hoạt động của dự án, việc phát sinh bụi là rất ít. 

* Khí. 

− Trong quá trình thi công, khí thải sinh ra do các loại xe cơ giới, các loại 

máy móc (máy ủi, máy đào, máy xúc,…) trên công trường gây ra… 

− Trong giai đoạn hoạt động: khí thải sinh ra chủ yếu là do xe cơ giới vận 

chuyện nguyên vật liệu vào khu sản xuất, xe vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu 
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thụ, các loại xe phục vụ các chuyên gia và nhân viên làm việc tại khu dự án. 

Nhưng mức độ gây ô nhiểm không khí không đáng kể. Các động cơ trong khi vận 

hành thải vào không khí gồm các khí như: CO, CO2., NO2, SO2 và bụi đất. Ngoài 

ra khi sản xuất máy móc sẽ thải vào môi trường lượng khói gây ô nhiễm môi 

trường. 

− Đồng thời trong giai đoạn sản xuất mùi hôi phát sinh từ xác bã thực vật… 

nhưng nhìn chung dự án áp dụng quy trình canh tác công nghệ cao và khép kín. 

Chính vì vậy về cơ bản dự án ít ảnh hưởng đến môi trường. 

I.1. 2. Nước thải 

− Trong giai đoạn thi công: Nước thải chủ yếu là do nước mưa rửa trôi bụi 

đất, dầu nhờn thất thoát từ các loại xe, máy móc, thiết bị,… 

− Trong giai đoạn hoạt động: Trong quá trình hoạt động lượng nước thải của 

Khu thực nghiệm là không đáng kể vì chủ yếu dự án sản xuất trong nhà lưới công 

nghệ cao. 

I.1.3. Chất thải rắn. 

− Trong giai đoạn thi công: Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi 

công như: gạch vỡ, tấm lợp, sà bần,… 

− Trong giai đoạn hoạt động: các chất thải rắn sinh ra bao gồm các chất thải 

rắn sinh hoạt, phế liệu, phế phẩm từ sản xuất (bao bì, ve chai, giá thể thừa,…) bị 

rơi rớt khi sử dụng,…  

I.1. 4. Chất thải khác 

− Dầu nhớt do rò rỉ từ hoạt động của máy móc, thiết bị khi hoạt động. 

− Tiếng ồn do hoạt động của máy móc và nhiệt độ trong quá trình thi công 

công trình sẽ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của những người vận hành. 
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− Trong giai đoạn hoạt động của dự án: Không sử dụng máy móc lớn nên 

tiếng ồn là không đáng ngại. 

I.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. 

I.2.1. Biện pháp xử lý chất thải. 

✓ Khí thải. 

− Để khống chế ô nhiễm tại các nguồn phát sinh bụi, khí thải trong quá trình 

thi công ta có thể thực hiện các giải pháp sau: 

− Sử dụng xe, máy thi công có lượng khí thải, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn 

cho phép. 

− Trong quá trình thi công coi trọng công tác vệ sinh công nghiệp như tưới 

nước tạo ẩm để hạn chế bụi trong các bãi chứa nguyên liệu. Thu gom và tưới nước 

thường xuyên các tuyến đường vận chuyển gây rơi vãi cát, đất, gây bụi … 

− Thực hiện che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh bằng hàng rào che 

chắn. Mặt khác trong quá trình hoạt động dự án sẽ áp dụng giải pháp trồng cây 

xanh xung quanh để hạn chế sự lan tỏa của bụi và tiếng ồn. 

− Để khống chế ô nhiễm khí bụi phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự 

án: 

− Đối với giai đoạn hoạt động của dự án hầu như lượng bụi, tiếng ồn là không 

đáng kể. 

− Sau khi thu hoạch cây trồng, tàn dư thực vật còn lại cần tiến hành vùi lấp 

lại dưới đất hoặc ủ làm phân hữu cơ để khi phân hủy không gây mùi hôi.  

− Xác hữu cơ cần được ủ hoai mục, xử lý mùi hôi trước khi đưa vào sử dụng 

để bón cho cây trồng. 

✓ Nước thải. 
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− Trong giai đoạn thi công: Cần kiểm tra kỹ xe, máy móc, thiết bị trước khi 

sử dụng để tránh việc rò rỉ dầu nhớt khi vận hành 

− Trong giai đoạn hoạt động của dự án: Đối với việc sản xuất, dự án sẽ tuân 

thủ nghiêm ngặt quá trình bón phân, sử dụng thuốc BVTV để hạn chế ô nhiễm 

nguồn nước. 

− Xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân, nhân viên bằng các hầm tự hoại 

5 ngăn. 

✓ Chất thải rắn. 

− Trong quá trình thi công: Các chất thải rắn như gạch vỡ, tấm lợp, sà bần sẽ 

được sử dụng để san lấp mặt bằng ngay trong quá trình xây dựng. 

− Trong giai đoạn hoạt động:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu từ sản xuất (bào bì, ve chai,…) phải được 

thu gom xử lý bằng cách chôn lấp hoặc kết hợp với các đơn vị môi trường trong 

khu vực để xử lý. 

+ Tàn dư thực vật sau khi thu hoạch cần được vùi lấp lại dưới đất, hoặc có 

thể ủ làm phân hữu cơ. 

+ Sử dụng phân hữu cơ, giá thể không để rơi rớt, nếu bị rơi vải cần thu lại, 

sau khi bón cho cây cần lấp đất ngay. 

✓  Các chất thải khác. 

+ Cần kiểm tra xe, máy móc, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng để tránh thất 

thoát xăng dầu, nhớt gây ô nhiễm môi trường. 

+ Trong quá trình thi công: cần tiến hành che chắn, trồng cây xanh để hạn chế 

tiếng ồn. 

I.3. Phương án phòng chống sự cố vệ sinh và an toàn lao động. 
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Vấn đề vệ sinh an toàn lao động: ngoài các phương án khống chế như trên 

nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đối với sức khỏe của công 

nhân tại khu vực thực hiện dự án còn có các phương pháp sau: 

+ Kiểm tra và giám sát sức khỏe định kỳ. 

+ Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ 

Y Tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. 

+ Đào tạo và cung cấp thông tin về an toàn lao động. 

Trong quá trình thực hiện, dự án sẽ tuân thủ theo đúng qui định của nhà nước 

về vấn đề môi trường, theo dõi giám sát các thông số về môi trường để có phương 

án xử lý kịp thời. 

II. Giải pháp phòng chống cháy nổ. 

Sử dụng hệ thống chữa cháy vách tường. Dự án trang bị thêm các thiết bị 

chữa cháy bằng tay (bình bọt) + chậu cát được bố trí một cách hợp lý theo tiêu 

chuẩn hiện hành. 
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CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. (1.000 đồng) 

T

T 
Nội dung 

Diện 

tích 

ĐV

T 

Đơn 

giá 

Thành tiền trước 

VAT 

Thuế 

VAT 

Thành tiền sau 

VAT 

I Xây dựng       

1 Khu chuồng trại nuôi        

2 
Khu nhà văn phòng, nhà ở cán bộ nhân viên  

     

3 Khu trạm cân, nhà khử trùng       

4 Khu nhà kho       

5 khu chế biến thực ăn       

6 Khu cây xanh       

7 Đường nội bộ       

   Hệ thống tổng thể        

1  Hệ thống cấp nước        

2  Hệ thống cấp điện         

3  Hệ thống thoát nước tổng thể        

4  Hê thống PCCC        
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T

T 
Nội dung 

Diện 

tích 

ĐV

T 

Đơn 

giá 

Thành tiền trước 

VAT 

Thuế 

VAT 

Thành tiền sau 

VAT 

II Thiết bị        

1 Thiết bị văn phòng       

2 Thiết bị chăn nuôi       

6 Thiết bị khác       

II

I 
Chi phí quản lý dự án       

I

V 
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng       

1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi       

2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi       

3 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công       

4 Chi phí thiết kế kỹ thuật       

5 Chi phí thẩm tra dự toán công trình       

6 
Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết 

bị 
      

7 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, 

đánh giá nhà thầu 
      

8 Chi phí giám sát thi công xây dựng       

9 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị       
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T

T 
Nội dung 

Diện 

tích 

ĐV

T 

Đơn 

giá 

Thành tiền trước 

VAT 

Thuế 

VAT 

Thành tiền sau 

VAT 

10 
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 
      

V Chi phí nuôi bò       

1 Chi phí con giống       

V

I 
Dự phòng phí       

Tổng cộng 
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II. Khả năng thu xếp vốn. 

ĐVT: 1.000 đồng 

TT Nội dung Số tiền Tỷ lệ 

1 Vốn tự có  30,00% 

2 Vốn vay tín dụng  70,00% 

3 Tổng  100,00% 

III. Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế của dự án. 

III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 

1. Tổng mức đầu tư của dự án: XXX đồng.  

Trong đó: 

+ Vốn tự có (30%)  : XX đồng. 

+ Vốn vay tín dụng (70%) : XX đồng 

2. Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn như sau:  

• Doanh thu từ chăn nuôi bò thịt 

• Doanh thu từ các nguồn khác 

+ Các nguồn thu khác thể hiện rõ trong bảng tổng hợp doanh thu của dự án. 

(Phụ lục 3) 

3. Dự kiến đầu vào của dự án. 

Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

1 Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính 

2 Chi phí bảo trì thiết bị  "" Bảng tính 

3 Chi phí giống 0% Doanh thu 

4 Chi phí chăn nuôi 35% Doanh thu 

5 Chi phí lương "" Bảng tính 
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 Chế độ thuế %   

1 Thuế TNDN 10  

 

III.2. Phương án vay 

-  Số tiền : 49.240.932.000 đồng 

- Thời hạn : 8 năm ( 96 tháng). 

-  Ân hạn : 1 năm. 

-  Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất 

ngân hàng). 

 Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. 

III.3. Các thông số tài chính của dự án. 

3.1. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. 

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và 

khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay. 

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư. 

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ 

số hoàn vốn của dự án là 18,59 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được 

đảm bảo bằng 18,59 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực 

hiện việc hoàn vốn. 

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy 

đến năm thứ 4 đã thu hồi được vốn. Do đó ta phải xã định số tháng của năm thứ 

3. 

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư. 

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 2 năm 1 tháng kể từ ngày hoạt động. 

3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. 
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Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục 

tính toán của dự án. Như vậy PIp = 4,77 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư 

sẽ được đảm bảo bằng 4,77 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án 

có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. 

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,9%). 

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 4 đã hoàn được vốn và có dư. 

Kết quả tính toán: Tp = 2 năm 5 tháng tính từ ngày hoạt động. 

 

3.3. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). 

Trong đó: 

+ P: Giá trị đầu tư của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. 

+ CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. 

Hệ số chiết khấu mong muốn 9,9%/năm. 

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = XXX đồng. Như vậy chỉ trong vòng 39 năm 

của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về 

hiện giá thuần là: XXX đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao. 

3.4. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). 
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Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho 

thấy IRR = XXX% > 9,9% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có 

khả năng sinh lời.  
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KẾT LUẬN 

 

I. Kết luận. 

Với kết quả phân tích như trên, cho thấy hiệu quả tương đối cao của dự án 

mang lại, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân trong vùng. Cụ thể như 

sau: 

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án cho thấy dự án có hiệu quả về mặt 

kinh tế. 

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 

3,6 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án. 

+ Giải quyết việc làm nguồn lao động tại chỗ của địa phương. 

Góp phần “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc 

độ phát triển kinh tế”. 

II. Đề xuất và kiến nghị. 

Với tính khả thi của dự án, rất mong các cơ quan, ban ngành xem xét và hỗ 

trợ chúng tôi để chúng tôi có thể triển khai các bước theo đúng tiến độ và quy 

định. Để dự án sớm đi vào hoạt động. 

- Kính đề nghị các cơ quan có liên quan, quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm được 

triển khai và đi vào hoạt động./. 
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PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

ĐVT: 1.000 đồng 

Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án 

Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. 

Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. 

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. 

Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. 

Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. 

Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án 

Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. 

Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. 

 

 

 

 

 

 

 


