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Mẫu 1 
14/2014/TT-BKHCN 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, 

đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây) 

      Hải Dương, ngày 30 tháng  06  năm 2016 

 

PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Tên Đề tài/Dự án: Sản xuất một số giống gà chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nuôi thương phẩm 
“Gà đồi Chí Linh”. 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ:  � Quốc gia � Bộ ⌧ Tỉnh � Cơ sở 

3 Mức độ bảo mật:  ⌧ Bình 
thường 

� Mật � Tối mật � Tuyệt mật 

4 Mã số nhiệm vụ (nếu có): NN.07.TTTV.15-16 

5 Tên tổ chức chủ trì: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
CHÍ LINH 
Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Đức Hóa 
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã 
Địa chỉ: 162 Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: 03203 594 888 
Website:  

 
 
Tỉnh/thành phố: Hải Dương 
Fax:  
 
 
 
 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  
Họ và tên: Nguyễn Phúc Thịnh 
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã 
Điện thoại: 03203 594 888 
E-mail:  

 
Giới tính:Nam 

Chức danh khoa học: Kỹ sư 
 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
Nguyễn Phúc Thịnh, Kỹ sư 
Nguyễn Văn Điều, Kỹ sư 
Cao Văn Hào, Kỹ sư 
Diệp Thị Thư, Cử nhân 
Vũ Chí Tươi, Kỹ sư 
Phan Công Long, Kỹ sư 
Nguyễn Văn Luật, Kỹ sư 
Vũ Thị Hiên, Cử nhân 
Lục Văn Nhàn 
Một số cộng sự 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Xây dựng mô hình sản xuất một số gà giống chất lượng cao như: Gà Mía lai được lai tạo giữa 
gà mái (Thụy Phương hoặc Lương Phượng) x gà trống (Mía địa phương); gà Chọi lai được lai 
tạo giữa gà mái (Thụy Phương hoặc Lương Phượng) x gà trống (Chọi); gà lai Đông Tảo được 
lai tạo giữa gà mái (Thụy Phương hoặc Lương Phượng) x gà trống (Đông Tảo) để tạo ra các 
giống gà lai có sức đề kháng cao, ít nhiễm bệnh, có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên 
của Chí Linh.  
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- Xây dựng mô hình nuôi gà thương phẩm từ các giống gà lai do dự án tự sản xuất đạt năng 
suất, chất lượng trong điều kiện chăn nuôi nông hộ phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại thị xã 
Chí Linh. 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
Tiếp tục theo dõi  mô hình sản xuất các giống gà lai trên địa bàn để cung ứng cho các 

hộ chăn nuôi gà đồi  
Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm từ giống do dự án sản xuất 

+ Quy mô: 15.000 con, mỗi loại 5.000 con 
+ Địa điểm: xã Bắc An, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm 
Chỉ tiêu theo dõi gà thương phẩm các mô hình: Tỷ lệ nuôi sống; Khối lượng cơ thể; 

Tiêu tốn và chi phí thức ăn 
Tuyên truyền kết quả mô hình. 

11 Lĩnh vực nghiên cứu(3): Khoa học Nông nghiệp 

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
- Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ 
Có được các số liệu khoa học về gà đồi nuôi sinh sản và lấy thịt tại địa bàn thị xã; Kết 

quả các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: đối với gà nuôi sinh sản và lấy thịt theo phương thức thả đồi; 
Bồi dưỡng cán bộ cơ sở về kỹ thuật chăn nuôi và quản lý gà sinh sản đảm bảo an toàn sinh học; 
giúp người nông dân nhằm nâng cao kiến thức chăn nuôi góp phần ứng dụng tốt các quy trình 
công nghệ của người chăn nuôi 

Đưa giống mới vào sản xuất, giúp nông dân nắm vững kỹ thuật nuôi gà cho năng suất 
cao; tác động nâng cao nhận thức về công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. 

- Hiệu quả kinh tế - xã hội:  
Chủ động sản xuất con giống tại địa phương, cung cấp con giống chất lượng tốt, đảm 

bảo cho các hộ chăn nuôi thuộc “Hội gà đồi Chí Linh”.  
Nâng cao hiệu quả kinh tế  hạ giá thành trong chăn nuôi gà thả đồi cho gần 800 hội viên 

Hội gà đồi Chí linh, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu “Gà đồi Chí Linh” trên thị 
trường. 

13 Phương pháp thực hiện: 
- Phương pháp khảo sát chọn hộ chăn nuôi  

+ Theo phương pháp khảo sát tại vùng nuôi gà đồi trên địa bàn. Sử dụng nguồn thông 
tin qua thực tế và các tài liệu, nguồn thông tin của xã, thị xã. 

+ Địa điểm khảo sát chọn hộ thuộc các xã, phường : Lê Lợi, Bắc An, Cộng Hòa, Hoàng 
Tiến, Bến Tắm, Hoa Thám. 

- Tiêu chí lựa chọn hộ tham gia thực hiện mô hình 

+ Tiêu chí lựa chọn hộ chăn nuôi gà sinh sản 
+ Tiêu chí lựa chọn hộ chăn nuôi gà thương phẩm 
- Quy trình chăn nuôi gà sinh sản;  

Quy trình chăn nuôi gà sinh sản; Quy trình chăn nuôi gà thương phẩm được thực hiện 
theo quy trình chăn nuôi gà sinh sản của Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương – Viện 
Chăn nuôi nghiên cứu cho gà sinh sản nuôi thả vườn, đồi với chế độ dinh dưỡng phù hợp với 
từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của gà, từ đó hoàn thiện quy trình chăn nuôi phù hợp trên 
địa bàn thị xã Chí Linh. 

Theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu  
Các chỉ tiêu theo dõi trên đàn gà sinh sản 

- Quy trình chăn nuôi gà thương phẩm 
* Các chỉ tiêu theo dõi trên đàn gà thương phẩm 

Đánh giá chất lượng thịt gà 
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14 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: 
+ Mô hình chăn nuôi gà sinh sản 
+ Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm  
+ Mô hình ấp trứng gia cầm 
+ Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà sinh sản, thương phẩm theo phương pháp thả vườn 

đồi, kỹ thuật vận hành máy ấp trứng gia cầm công suất 10.500 quả/mẻ. 
+ Báo cáo 3 chuyên đề nghiên cứu 
+ Báo cáo khoa học thực hiện dự án 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  
- Qui trình kỹ thuật sản xuất giống gà Mía lai, Chọi lai, Đông Tảo lai và nuôi gà thương 

phẩm; kỹ thuật ấp trứng gia cầm được chuyển giao thông qua các buổi tập huấn, xây dựng mô hình, 
quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân ; 

- Áp dụng mở rộng mô hình ra các xã, phường trên địa bàn thị xã Chí Linh thông qua 
hội thảo tuyên truyền trên báo chí, truyền hình của tỉnh và thị xã. 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 555.000.000 đ 
- Kinh phí năm 2015: 254.000.000 đồng 
- Kinh phí năm 2016: 301.000.000 đồng 

18 Quyết định phê duyệt: số 235/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 01 năm 2016 

19 Hợp đồng thực hiện: số 02/2016/HĐ-NN ngày 22/ 01/ 2016 

 

 

  

 


