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DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI BA BA THƢƠNG PHẨM 

 

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 
 

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ 

 Chủ đầu tƣ  :  

 Số CMND  : 162757433 

 Địa chỉ   : tỉnh Nam Định 

 

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

 Tên dự án    : Trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm 

 Địa điểm xây dựng : Tỉnh Nam Định 

 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới 

 Hình thức quản lý  : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án. 

 

I.3. Cơ sở pháp lý 

 Văn bản pháp lý 

 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam; 

 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 Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 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 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc 

bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến 

lƣợc, quy hoạch, kế hoạch,  chƣơng trình và dự án phát triển; 

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

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; 

 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; 

 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; 
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 Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định 

mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ 

tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nƣớc ngầm; 

 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; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án 

đầu tƣ và xây dựng công trình; 

 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất 

lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính 

phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; 

 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; 

 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; 

 Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và 

dự toán công trình. 
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CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG 
 

II.1. Vị trí của ba ba trong hệ thống nông nghiệp Việt Nam 

Nƣớc ta là một nƣớc nông nghiệp với hơn 70% dân số sống bằng nghề nông. chủ 

yếu là trồng lúa nƣớc. Ngành nuôi trồng thuỷ sản đã và đang mang lại lợi ích kinh tế lớn và 

là một mặt hàng tiêu dùng xuất khẩu có giá trị cao. Phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản tạo 

ra công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho ngƣời dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh 

tế nông thôn theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

        Trong những năm trở lại đây, nghề nuôi ba ba ở Việt Nam đã có những bƣớc 

chuyển đáng kể, tạo ra thêm những ngành nghề mới cho cơ cấu nông nghiệp của nƣớc ta, 

thúc đẩy kinh tế, không những xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân mà còn đƣa nhiều 

ngƣời từ nông dân lên làm tỉ phú, góp phần không nhỏ vào thu nhập của nền kinh tế quốc 

dân. Song nghề nuôi ba ba cho đến nay chỉ phát triển ở một sô tỉnh thành phía bắc và phía 

nam nhƣ: Hải Dƣơng, Bình Dƣơng, Vĩnh Long… nhƣng chƣa tạo ra đƣợc tính đồng bộ và 

nguồn ba ba thƣơng phẩm, con giống đủ tiêu chuẩn và đủ số lƣợng chƣa đảm bảo chất 

lƣợng yêu cầu cung cấp cho thị trƣờng trong nƣớc trong những năm gần đây. 

 Nghề nuôi ba ba ban đầu chỉ phát triển ở một số tỉnh miền Bắc, đặc biệt nhƣ tỉnh 

Hải Hƣng, đến năm 1997 đã phát triển ra 3 miền Bắc, Trung, Nam.  Các tỉnh miền núi cũng 

lần lƣợt phát triển nhƣ huyện Việt Yên ( Hà Bắc ), cả huyện có tới 700 hộ nuôi, có cả một 

làng nuôi ba ba nhƣ thôn Vân Trung. Ở tỉnh Lâm Đồng từ một mô hình trình diễn nay đã 

phát triển ra trên 100 hộ gia đình; các tỉnh Đắc Lắc, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng đều có cơ 

sở nuôi có hiệu quả, ít bệnh tật, đã và đang có sản phẩm hàng hoá.  Các tỉnh đồng bằng: 

ngoài Hải Hƣng, sau những năm khuyến ngƣ động viên các cơ sở mở rộng nuôi khá nhanh 

ở miền Bắc nhƣ Hà Bắc, Hà Tây, Hải Phòng. Miền Trung phát triển ở các tỉnh Thanh Hoá, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Phú Yên, Khánh Hoà. Những tỉnh trƣớc đây không có cơ sở nào, sau 3-4 năm đã 

mở rộng, tỉnh ít nhất là 30-40 hộ gia đình, tỉnh nhiều 700-1200 hộ gia đình.Các tỉnh ven 

biển: Vùng nƣớc lợ và nƣớc ngọt giao lƣu nhau cũng phát triển cơ sở nuôi nhƣ Xuân Thuỷ 

Nghĩa Hƣng ( Nam Định), Kim Sơn Ninh Bình, Hải Phòng và vùng cuối sông Kinh Thầy ( 

Hải Hƣng ), các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh ba ba đều phát triển tốt, thức ăn nhiều, 

giá thức ăn hạ hơn vùng nội đồng. 
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 Ba ba là một động vật hoang dã, sinh sản tự nhiên, sống chủ yếu ở sông suối, đầm 

hồ lớn, số lƣợng giống ít. Khi phát động phong trào nuôi chủ động, yêu cầu con giống đặt 

ra lớn, khuyến ngƣ đã khuyến khích, tổng kết kinh nghiệm các gia đình nuôi vỗ ba ba bố 

mẹ và cho đẻ, tự sản xuất lấy giống nuôi, chuyển ba ba từ động vật hoang dã thành vật nuôi 

dƣỡng trong gia đình, tạo ra một nghề chăn nuôi mới có thu nhập khá, tạo ra một mặt hàng 

xuất khẩu tăng thêm việc làm cho nhân dân.  

II.2. Chiến lƣợc phát triển ngành thủy sản đến 2020 của Chính phủ 

 Theo Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lƣợc phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 với quan điểm phát 

triển  thủy sản thành ngành sản xuất hàng hóa, có thƣơng hiệu uy tín, có khả năng cạnh 

tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở phát huy lợi thế của ngành sản xuất, tạo 

sự phát triển đồng bộ, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội đất nƣớc. 

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động cùng quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa gắn với việc tổ chức lại ngành thủy sản tất cả các lĩnh vực: khai thác, nuôi 

trồng, cơ khí hậu cần dịch vụ và chế biến thủy hải sản.  Nâng cao mức sống của ngƣời dân, 

đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy hải sản. Phát triển ngành thủy sản theo hƣớng chất 

lƣợng và bền vững. 

 Với mục tiêu phát triển cụ thể nhƣ sau: 

 + Ngành thủy sản cơ bản đƣợc công nghiệp hóa- hiện đại hóa và tiếp tục phát triển 

toàn diện theo hƣớng bền vững, thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các 

hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lƣợng hiệu quả, có thƣơng hiệu, uy tín 

và có khả năng cạnh tranh cao. 

 + Kinh tế thủy sản đóng góp 30%- 35% GDP trong khối Nông lân ngƣ nghiệp, tốc 

độ tăng trƣởng ngành thủy sản đạt 8-9 tỷ USD. Tổng sản luông thủy sản đạt 6.5 -7 triệu 

tấn, trong đó nuôi trồng chiếm 65-70% tổng sản lƣợng. 

 + Ổn định diện tích nuôi trồng, không ngừng nâng cao chất lƣợng các đội tƣợng 

nuôi, các giống thủy đặc sản: ba ba, ếch, lƣơn, tôm càng xanh… 

 + Tạo việc làm cho 5 triệu lao động ở tất cả các lĩnh vực, có thu nhập cao và ổn 

định. 
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CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 
 

III.1. Điều kiện tự nhiên 

III.1.1. Vị trí địa lý 

 Dự án “Trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm” đƣợc thực hiện tại Tỉnh Nam Định. 

 

Hình: Vị trí xây dựng dự án 

 

III.1.2. Địa hình 

Khu vực xây dựng dự án là khu vực đồng bằng thấp của Tỉnh Nam Định. Đây là 

vùng có nhiều khả năng phát triển nông nghiệp. 

 

III.1.3. Khí hậu  

 Cũng nhƣ các tỉnh trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Định mang khí hậu nhiệt đới 

gió mùa nóng ẩm, Nhiệt độ trung bình trong năm từ 23 – 24
o
C, tháng lạnh nhất là tháng 12, 

1, nhiệt độ trung bình từ 16 – 17
o
C; tháng 7 nóng nhất, nhiệt độ khoảng trên 29

o
C. 

Lƣợng mƣa trung bình trong năm từ 1.750 – 1.800 mm, chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mƣa từ 

tháng 5 đến tháng 10, mùa ít mƣa từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Mặt khác, do nằm 

trong cùng vịnh Bắc Bộ nên hàng năm Nam Định thƣờng chịu ảnh hƣởng của bão hoặc áp 

thấp nhiệt đới, bình quân từ 4 – 6 cơn/năm. 

Thuỷ triều tại vùng biển Nam Định thuộc loại nhật triều, biên độ triều trung bình từ 1,6 – 

1,7 m lớn nhất là 3,31 m và nhỏ nhất là 0,11 m. 

 

III.2. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án 

III.2.1. Đƣờng giao thông 

 Hê ̣thống kết cấu ha ̣tầng huyện VB trong nhƣ̃ng năm qua đa ̃đƣơc̣ Trung ƣơng và 

tỉnh Nam Định đầu tƣ cải tạo , nâng cấp với tuy ến đƣờng sắt xuyên Việt (đoaṇ qua huyêṇ 

VB dài 15 km) và 2 nhà ga. Trục đƣờng quốc lộ 10 chạy qua huyện 15 km cũng đƣơc̣ đầu 

tƣ nâng cấp và đƣa vào hoaṭ đôṇg thành đƣờng huyết mac̣h chiến lƣơc̣ ven biển của vùng 

đồng bằng  Bắc Bô ̣cùng hê ̣thống đƣờng tỉnh , đƣờng liên huyêṇ , liên xã , liên thôn xóm , 

trong đó có trên 80% đa ̃đƣơc̣ nâng cấp , rải nhựa hoặc đổ bê tông . Vị trí địa lý và mạng 

lƣới giao thông đồng bô ̣là điều kiêṇ thuâṇ lơị để VB phát triển các loại hình dịch vụ , vâṇ 

tải hàng hoá và giao lƣu kinh tế, văn hoá với các điạ phƣơng khác trong và ngoài tỉnh .  

 

III.2.2. Hiện trạng thông tin liên lạc 

 Điện sử dụng hệ thống điện lƣới quốc gia đƣợc quản lý sử dụng bởi Công ty Điện 

lực Nam Định. Mạng lƣới bƣu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tƣợng sử 

dụng trong và ngoài nƣớc, 17/17 xã có Bƣu điện văn hóa xã,  tất cá các xã có báo đọc hàng 

ngày, các điểm bƣu điện văn hóa đều có kết nối internet. 

 

III.2.3. Hạ tầng  khác 

Về giáo dục: Trên địa bàn huyện có hệ thống trƣờng phổ thông các cấp đáp ứng nhu 

cầu học tập của nhân dân tại thị trấn, xã.. 
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Nhƣ̃ng năm qua , huyêṇ VB đa ̃sớm thƣc̣ hiêṇ tốt công tác đào taọ , bồi dƣỡng, nâng 

cao trình đô ̣tƣ̀ cấp q uản lý đến cán bộ chuyên môn , tƣ̀ huyêṇ xuống xã . Coi đây là lƣc̣ 

lƣơṇg nòng cốt triển khai các kế hoac̣h phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra . Thông qua đôị 

ngũ cán bộ này, các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đƣơc̣ phổ biến, giáo dục 

đến từng ngƣời dân , tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân vào đƣờng lối , chủ trƣơng của 

Đảng. Bên caṇh đó, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật cũng từng bƣớc đƣợc phổ biến áp dụng 

trên tƣ̀ng thôn , xóm, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế , đổi mới nông nghiêp̣ , nông 

thôn.  

Về y tế: có Trung tâm y tế huyện, trạm xá trên địa bàn các xã. Đáp ứng nhu cầu 

khám, điều trị cơ bản cho nhân dân. 

 

III.3. Kinh tế - xã hội  

III.3.1. Về kinh tế 

 Năm 2010 GDP tỉnh Nam Định đạt 10.920 tỷ đồng. Năm 2009, Cơ cấu kinh tế là: 

Nông-lâm-thuỷ sản: 30%, Công nghiệp-xây dựng: 32%, Dịch vụ: 38%.  

Về thế maṇh phát triển kinh tế , đối với môṭ huyêṇ thuần nông nhƣ Vu ̣Bản , nông nghiêp̣ 

đóng vi ̣ trí hết sƣ́ c quan troṇg , chiếm 70% GDP của huyêṇ . Vì vậy , điều kiêṇ tƣ ̣nhiên và 

đăc̣ điểm đất đai se ̃là nhƣ̃ng yếu tố quan troṇg quyết điṇh giá tri ̣ kinh tế trong sản xuất 

nông nghiêp̣, cơ sở để đề ra kế hoac̣h sản xuất . Huyện VB có nhiều điều kiêṇ thuâṇ lơị cho 

phát triển nông - lâm - thuỷ sản toàn diện . Dù phần lớn diện tích sản xuất nông nghiệp 

thuôc̣ loaị "chiêm trũng", đồng đất kém màu mỡ , toàn bộ hệ thống tƣới tiêu phải dùng hệ 

thống máy bơm , nhƣng bù laị không mấy nơi có điều kiêṇ phát triển cây rau màu nhƣ Vu ̣

Bản. Dọc phía nam đƣờng 12 và đƣờng 10 là hai dải đất cao , chất đất pha cát taọ nên 

nhƣ̃ng cánh đồng màu mỡ , đăc̣ biêṭ thích nghi với các loaị cây ho ̣đâ ̣ u, lạc, rau quả ngắn 

ngày,... mang laị giá tri ̣ kinh tế lớn . Kết quả đo đac̣ cho thấy , tổng diêṇ tích đất loaị này 

khoảng 1.500/10.500 ha tổng diêṇ tích đất nông nghiêp̣ toàn huyêṇ . 

 Ngoài nông nghiệp , VB có điều kiện phát triển dic̣h vu ̣ - du lic̣h với lơị thế là nơi tổ 

chƣ́c lê ̃hôị Phủ Dầy vào tháng 3 và hội Chợ Viềng vào tháng giêng hàng năm . Mỗi mùa lê ̃

hôị, hàng triệu ngƣời từ mọi miền đất nƣớc đổ về đây tham gia vào hoạt động văn h oá tín 

ngƣỡng, lê ̃hôị, du lic̣h, đem laị nguồn thu nhâp̣ không nhỏ.  

  

 

III.3.2. Các chỉ tiêu về xã hội 

- Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Nam Định: 7.5% 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT: 75.90% 

- Tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng: 18.4% 

- Tỷ lệ LĐ đã qua đào tạo: 39% 

 

III.4. Nhận xét chung  

 Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất 

thuận lợi để tiến hành thực hiện. Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng là những yếu tố 

làm nên sự thành công của một dự án đầu tƣ vào lĩnh vực nuôi ba ba thƣơng phẩm và góp 

phần giúp cho kinh tế khu vực phát triển hơn. 
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CHƢƠNG IV: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ 
 

IV.1. Sự cần thiết đầu tƣ dự án 

 Ba ba là một loại thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao. Trên thị trƣờng giá 150.000-

400.000 đồng/kg tùy theo khối lƣợng (Báo hậu giang, 06/02/2012). Thị trƣờng tiêu thụ ba 

ba rất lớn, nó đƣợc sử dụng làm thực phẩm, dƣợc phẩm…và có giá trị xuất khẩu cao. Tiềm 

năng phát triển nghề nuôi ba ba thƣơng phẩm là rất lớn, là đối tƣợng khá dễ nuôi, làm giàu 

cho ngƣời nông dân. 

 
Nuôi ba ba hiện nay chủ yếu là hình thức nuôi trong từng gia đình, mỗi gia đình có 

từ một đến vài ao nuôi, có gia đình chuyên nuôi ba ba thịt, có gia đình chuyên sản xuất ba 

ba giống, có gia đình chỉ làm một công đoạn ƣơng ba ba giống.Kể từ ngày nuôi ba ba đời 

sống của nhiều nông dân đã khá giả hơn trƣớc. Nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng 

mỗi năm. Con ba ba đã trở thành con vật làm giàu của ngƣời dân các huyện xã. 

Việc nuôi trồng ba ba thƣơng phẩm tại Tỉnh Nam Định- khu vực có vị trí địa lý 

thuận lợi về khí hậu, đất đai, nguồn nƣớc… ngoài ra cần phải có kinh nghiệm và tay nghề 

kỹ thuật nuôi ba ba thƣơng phẩm có chất lƣợng tốt thì lúc đó mới phát triển bền vững đƣợc. 

 Sau khi nghiên cứu và nắm vững các yếu tố kinh tế và kỹ thuật trong lĩnh vực này, 

chúng tôi quyết định đầu tƣ xây dựng Dự án Trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm. Chúng tôi 

tin tƣởng rằng không bao lâu nữa nhân dân tỉnh Nam Định và các tỉnh trong khu vực sẽ 

đƣợc hƣởng thụ các sản phẩm tốt nhất mà dự án đem lại với chất lƣợng và giá cả cạnh 

tranh. 

Với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ đƣợc ngƣời tiêu dùng trong tỉnh và 

khu vực 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 đ ồng thời tạo việc làm cho lao động tại 

địa phƣơng, chúng tôi tin rằng Dự án Trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm tại Tỉnh Nam 

Định là sự đầu tƣ cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

 

IV.2. Mục tiêu của dự án 
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 Dự án Trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm nhằm cung cấp một lƣợng lớn ba ba 

thƣơng phẩm với chất lƣợng cao, giá thành thấp cho nhân dân tỉnh Nam Định và cả Việt 

Nam.  

 Vì vậy, để phát triển và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, dự án cần thực hiện 

những mục tiêu sau: 

- Tổ chức Dự án Trang trại nuôi Ba ba thƣơng phẩm với tiêu chí  "năng suất cao - 

chi phí thấp - phát triển bền vững".  

 - Nâng cao chất lƣợng thịt cho ngƣời tiêu dùng, giá thành sản phẩm thấp.  

 - Xây dựng mô hình nuôi trồng ba ba theo hƣớng chuyên nghiệp. 

- Tạo mức thu nhập cho chủ dự án, cải thiện đời sống của ngƣời dân.  
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CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

V.1. Con giống 

 Để đáp ứng đƣợc nguồn cung sản phẩm chất lƣợng cao cho thị trƣờng thì việc quan 

trọng của quá trình thực hiện dự án là lực chọn con giống. Ba ba giống phải có ngoại hình 

mập, da bóng, không bị sây sát hoặc dị hình. Ba ba khoẻ mạnh không bị nhiễm bệnh. Ba ba 

giống 4 tháng tuổi đƣợc thả với cùng cỡ tối thiểu đạt 100 g/con. Chọn ba ba khoẻ, khi lật 

ngửa nó tự lật sấp lại ngay, khi thả xuống đất Ba ba bò chậm, cổ rụt không hết, mắt có tinh 

thể màu đục, nếu khi thả Ba ba xuống ao không thấy nó chui xuống bùn, đó là dấu hiệu Ba 

ba kém chất lƣợng, không nên thả nuôi. Nên mua ba ba giống tại các trang trại nuôi ba ba 

giống có chất lƣợng tốt.Mùa vụ thả Ba ba giống từ tháng 2 đến tháng 3 hằng năm. 

 
 Tuỳ theo điều kiện cụ thể, có thể áp dụng thả với mật độ 0,5 - 1 con/m2, năng suất 

không cao nhƣng phù hợp với điều kiện thực tế gia đình; thả 4-5 con/m2 đối với hình thức 

nuôi thâm canh. 

 

V.2. Ao nuôi 

Ba ba là loài ƣa tĩnh, chúng ta cần chọn vị trí nuôi yên tĩnh phù hợp với ba ba. Xung 

quanh ao nuôi có trồng cây ăn quả tạo sự râm mát cho ba ba có cảm giác an toàn. Chọn vị 

trí nuôi gần gần sông, suối, gần nguồn nƣớc sạch có thể thay nƣớc. Là những nơi an ninh 

tốt tránh mất trộm. Ao nuôi có hình chữ nhật. Kết cấu gồm : lòng ao, mặt nghiên, mặt 

đứng, bờ ao, cống cấp, thoát nƣớc, có các công trình phụ kèm theo. Độ sâu mức nƣớc ao từ 

1,5 - 2 m,  ao nên đổ cát mịn sạch có độ dầy cát 15 - 20 cm, đáy ao có độ nghiêng dần về 

cống thoát nƣớc, cửa cống cấp và thoát nƣớc có lƣới sắt chắn. 
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Ao phải đƣợc tẩy dọn sạch sẽ, diệt hết mầm bệnh. Ðối với các ao, bể nuôi từ năm 

thứ 2 trở đi, việc tẩy ao trƣớc khi thả giống càng phải đƣợc tiến hành chu đáo, nếu lớp cát 

đáy ao bẩn cần đƣợc thay lớp cát mới, sạch để đạt tỷ lệ sống và năng suất cao. 

Thay nƣớc khoảng 5 ngày/lần, mỗi lần thay khoảng 1/4-1/3 lƣợng nƣớc trong ao. 

Khi thay nƣớc nên cho chảy nhẹ nhàng không gây tiếng ồn sẽ làm Ba ba sợ và có thể bỏ 

ăn. 

 

V.3. Nguồn thức ăn 

Thức ăn nuôi Ba Ba có thể chia 3 loại : 

- Thức ăn động vật tƣơi sống. 

- Thức ăn động vật khô. 

- Thức ăn chế biến hoặc thức ăn công nghiệp. 

 Dự án Trang trại nuôi baba thƣơng phẩm của chúng tôi sữ dụng thức ăn công nghiệp 

là chủ yếu. Cho baba ăn thêm thức ăn động vật tƣơi sống và thức ăn động vật khô  

 

V.3.1. Thức ăn tƣơi sống 

Gồm động vật còn nguyên con, còn sống hoặc đã chết nhƣng thịt còn tƣơi. Không 

dùng thịt động vật đã bị ƣơn ôi và thịt động vật đã ƣớp mặn không có khả năng rửa sạch 

mặn. Các động vật, thịt động vật sử dụng làm thức ăn cho Ba Ba gồm: 

 Cá tƣơi: các tỉnh phía Bắc thƣờng sử dụng cá mè trắng, cá tép dầu, cá mƣơng, cá 

lành canh nƣớc ngọt và các loài cá biển vụn. Các tỉnh phía Nam và vùng hồ chứa nƣớc sử 

dụng nhiều cá Sơn, cá Linh, cá Chốt chuột, cá biển vụn... 

http://www.lapduan.com.vn/
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Hình: Thức ăn tươi sống của baba 

 

 Động vật nhuyễn thể:  gồm các động vật nhuyễn thể nƣớc ngọt (ốc vặn, ốc sên, ốc 

đồng, ốc nhồi, trai, hến) và các động vật nhuyễn thể nhƣ don, dắt... 

 Động vật giáp xác: chủ yếu là các loại tôm, cua rẻ tiền, cả ở nƣớc ngọt và nƣớc mặn. 

 Côn trùng:  chủ yếu là giun đất, nhộng tằm. Giun đất có thể nuôi để cho ăn, có thể 

bắt giun tự nhiên (trong vƣờn, bãi ven sông...) cho ăn. 

 Động vật khác: thƣờng là tận dụng thịt của các động vật rẻ tiền không thuộc diện 

dùng làm thực phẩm cho ngƣời, và thịt phế liệu của các xí nghiệp chế biến thực phẩm nhƣ 

cá, tôm, mực, gia súc, gia cầm... 

 

V.3.2. Thức ăn khô 

Một số nơi có điều kiện có thể sử dụng cá khô nhạt, tôm khô nhạt... loại rẻ tiền để 

cho ăn kèm thức ăn tƣơi hàng ngày hoặc dự trữ cho ăn khi thiếu thức ăn tƣơi. 

 

V.3.3. Thức ăn công nghiệp 

Thành phần dinh dƣỡng trong thức ăn công nghiệp rất toàn diện, đặc biệt hàm lƣợng 

đạm rất cao, thức ăn nuôi Ba Ba giống có hàm lƣợng đạm 50-55%, thức ăn nuôi Ba Ba thịt 

có hàm lƣợng đạm trên dƣới 45%. 
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V.4. Cách cho ăn thức ăn. 

 - Cho ăn theo địa điểm qui định để Ba Ba quen ăn, dễ theo dõi thức ăn hàng ngày, 

dễ làm vệ sinh khu vực cho ăn. 

 
  

 - Lƣợng thức ăn cho ăn trong một ngày đêm: Ba Ba giống 10-12%, Ba Ba thịt  3-6% 

so với trọng lƣợng Ba Ba nuôi trong ao. 

 - Rửa sạch thức ăn trƣớc khi cho ăn. 

- Có thể luyện cho Ba ba ăn thức ăn nhân tạo trộn đều theo công thức:  

  + Bột ngô…………20% 

  + Cám gạo………...30% 

  + Bột đậu tƣơng…...20% 

  + Bột cá nhạt………20% 

 - Nên cho ăn bổ sung nhiều loại thức ăn động vật để bổ sung dinh dƣỡng. Không 

nên chỉ cho ăn một thứ duy nhất vì chất dinh dƣỡng sẽ không đầy đủ. 

 - Trong tất cả các giai đoạn ƣơng nuôi, nếu có điều kiện cho Ba Ba ăn giun càng 

nhiều càng lớn nhanh và béo khoẻ. 

 - Các ao rộng nuôi Ba Ba với mật độ thƣa có thể kết hợp nuôi ốc, nuôi cá tép nhỏ 

trong ao cho Ba Ba tự bắt ăn dần, không nhất thiết phải cho Ba Ba ăn hàng ngày. Dùng 

phân chuồng, phân xanh, phân vô cơ để gây nuôi động thực vật làm thức ăn cho ốc, cho cá 

tép nhỏ, hoặc có thể dùng các loại cám cho cá tép nhỏ ăn trực tiếp. Với cách nuôi này, năng 

suất Ba Ba nuôi tuy không cao, nhƣng Ba Ba lớn nhanh, ít bệnh tật, chi phí thức ăn cho 

nuôi Ba Ba thấp, hiệu quả kinh tế cao. 

 

V.5. Phòng và trị bệnh cho Ba ba 

Ba ba thƣờng bị các loại vi trùng, vi rút, ký sinh trùng cảm nhiễm gây bệnh, nhất là 

khi trên thân bị các vết thƣơng hoặc môi trƣờng, thời tiết không thuận lợi, dinh dƣỡng 

không đủ, khả năng trao đổi chất kém  
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V.5.1. Bệnh đỏ cổ 

-Triệu chứng: Cổ ba ba bị sƣng, nhiều con bị nặng không thể rụt cổ vào đƣợc. Gan, 

tỳ phù thũng, mồm mũi chảy máu, 2 mắt mờ nhìn không rõ. Bệnh này rất nguy hiểm, 

truyền nhiễm rất nhanh, nguyên nhân do vi rút và nấm. 

-Phòng trị: dùng tetraciline trộn thức ăn trong 3 ngày liên tục, ngày đầu cho 0,2g/kg 

thức ăn, 2 ngày sau giảm ½ lƣợng thuốc mỗi ngày, dùng nƣớc thuốc rữa sạch, lau khô vết 

thƣơng. 

* Cách ly ba ba bệnh. Dùng vôi tẩy ao, thay nƣớc mới sạch  

 

 
 

 Bệnh thủy mi (Do loại nấm thủy mi kí sinh) 

 Triệu chứng: Ba ba bị bệnh toàn thân một lớp lông nhƣ lông tơ. Bệnh này không 

làm cho ba ba chết ngay, nhƣng vì kém ăn nên dần dần suy yếu, nhất là thời kỳ ngủ đông, 

có thể dẫn đến chết hàng loạt. 

 Phòng trị: Dùng 2g ngũ bọi tử đun lấy 1 chén nƣớc, pha vào 1m
3

 nƣớc bình thƣờng, 

vẩy xuống ao để phòng bệnh cho ba ba. Dùng Formali nồng độ 100ppm hoặc dùng 0,004% 

sô đa để tẩy ao. Trộn thuốc kháng sinh vào thức ăn (theo nhƣ cách phòng trị bệnh đỏ cổ). 

 

V.5.2. Bệnh đốm trắng 

Bệnh do nấm gây ra, rất dễ cảm nhiễm khi ba ba bị thƣơng do xây xát. 

 Triệu chứng: Bốn chân, diềm áo của ba ba có đốm lang trắng ngày một rộng ra, 

biểu bì bị hoại tử. Ba ba kém ăn, ngứa ngáy khó chịu bệnh này ít gây chết.Bệnh này thƣờng 

gặp quanh năm, nhƣng nhiều nhất vào tháng 5 - 7. 

 Phòng trị: Dùng vôi tẩy ao triệt để. Cách ly con bệnh. Dùng thuốc mỡ 

Xanhmalachit hoặc Tetracylin bôi lên chỗ bệnh. khi vận chuyển, thả bắt ba ba phải nhẹ 

nhàng, đừng để chúng bị xây xát.  

 

V.5.3. Bệnh lở cổ 

Bệnh này do vi rút và nấm gây ra. 
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 Triệu chứng: Cổ sƣng phù, có vết lở ở cổ. Ba ba kém ăn, cổ không thể cử động, 

toàn thân hoạt động chậm chạp. Nếu không điều trị kịp thời, vài ngày sau có thể chết. Bệnh 

này thƣờng xảy ra quanh năm. 

 Phòng trị: Dùng nƣớc muối nồng độ 5% tắm cho ba ba độ 1 giờ, sau đó dùng thuốc 

tím (KMnO4) bôi lên, liên tục điều trị 3 - 4 ngày, hiệu quả khá rõ. hoặc dùng Oxytetracylin 

bôi lên chỗ bị bệnh cũng trị đƣợc bệnh.  

 

V.5.4. Bệnh ngộ độc do nƣớc bẩn 

Do nƣớc ao tù bẩn lâu ngày, sinh ra các chất khí độc (NH3, H2S, CO2...) với nồng 

độ cao, gây ngộ độc. 

 Triệu chứng: chân trƣớc, chân sau, bụng, cổ bị xung huyết sƣng đỏ, bị rữa nát nếu 

đau nặng; diềm mai bị rách hình răng cƣa. 

 Phòng trị: thay nƣớc luôn, khử trùng đáy ao trƣớc khi qua mùa đông. 
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CHƢƠNG VI:  GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẲNG 

 
VI.1.Giải pháp thiết kế mặt bằng 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 

 Chỉ tiêu sử dụng đất  

Diện tích đất xây dựng   :9000 m
2
 

 Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật 

- Hàng rào    : 420 m 

- Ao nuôi :  

+ Ao nuôi    : 2296 m
2
 

+ Ao nuôi    : 2240 m
2
 

+ Ao nuôi    : 2240 m
2
 

+ Ao xử lý nƣớc   : 1120 m
2
 

- Khoảng cách giữa các ao  : 2 m 

- Đất lƣu không    : 3 m 

- Kênh dẫn và thoát nƣớc  : 15 m 

- Nhà bảo vệ    : 8 m
2
 

- Nhà dự trữ thức ăn   : 6 m
2
 

 

VI.2. Giải pháp quy hoạch  

Tổ chức một trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm theo đúng tiêu chuẩn về công năng 

sử dụng , có tính thẩm mỹ , kinh tế và bảo đảm có một môi trƣờng kinh doanh tốt , trong 

lành, sạch sẽ, thoáng mát và đăc̣ biêṭ trong vấn đề cam kết bảo vê ̣môi trƣờng . 

Thiết kế ao nuôi ba ba đƣợc phối hợp các bộ phận kết cấu thành một hệ thống hoàn 

chỉnh bao gồm: 

- Hệ thống ao nuôi: bao gồm 3 ao với kết cấu gồm 3 phần: Đáy ao, mặt đứng ( 

0.5m) và mặt nghiêng( 1.5m). 

- Nhà dự trữ thức ăn: Chứa thức ăn các loại và dụng cụ chế biến thức ăn tinh và thức 

ăn thô, máy trộn, máy xay, các dụng cụ dùng trong chăm sóc và thu hoạch ba ba.  

- Hệ thống cấp nƣớc: Nguồn nƣớc, bơm, bể lắng, ống nƣớc, hệ thống xử lý nƣớc. 

- Nhà bảo vệ: Chỗ làm việc, ngủ nghỉ của nhân công. 

 - Lối đi và đất không lƣu rộng rãi, thoải mái cho việc đi lại thuận tiện cho việc trông 

nom chăm sóc ba ba. 

- Kết cấu mặt đƣờng đƣợc trồng cây xanh chủ yếu là cây ăn quả nhằm tạo bóng mát 

thuận tiện cho đời sống và sự tăng trƣởng của ba ba. 

http://www.lapduan.com.vn/
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Hình: Sơ đồ quy hoạch trang trại baba thƣơng phẩm 

 

VI.3. Giải pháp kỹ thuật 

 Hệ thống điện: 

Hệ thống chiếu sáng đƣợc kết hợp giữa chiếu sáng nhân tạo và chiếu sáng tự nhiên.  

Hệ thống chiếu sáng đƣợc bố trí hệ thống đèn đầy đủ, phù hợp bảo đảm an ninh cho 

công trình vào ban đêm.  

 Hệ thống cấp thoát nƣớc: 

Hệ thống cấp thoát nƣớc đƣợc thiết kế đảm bảo yêu cầu sử dụng nƣớc: 

+ Nƣớc sinh hoạt.  

+ Nƣớc cho hệ thống chữa cháy. 

+ Nƣớc dung cho ao nuôi ba ba. 

VI.4. Kết luận  

Với giải pháp bố trí mặt bằng, giải pháp quy hoạch và các giải pháp kỹ thuật nhƣ 

trên, phƣơng án thiết kế thoả mãn đƣợc các yêu cầu sau: 

Mặt bằng bố trí hợp lý, các khu chức năng đƣợc phân khu rõ ràng, đảm bảo đƣợc an 

ninh công cộng. Hệ thống kỹ thuật an toàn phù hợp với yêu cầu sử dụng trong tình hình 

hiện tại và tƣơng lai. 
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CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

 

VII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng 

VII.1.1. Giới thiệu chung 

  Xây dựng Dự án “Trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm” đƣợc thực hiện tại Khu vực 

Đồng Rò, Thôn Hoàng, Xã Minh Tân, Huyện VB, Tỉnh Nam Định với diện tích xây dựng: 

9000 m
2
. 

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 trang trại 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 và cho xây dựng trang trại khi dự án 

đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trƣờng.  

 

VII.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; 

 

VII.2. Các tác động môi trƣờng 

Trong quá trình hoạt động, dự án nuôi trồng ba ba thải ra ngoài môi trƣờng chủ yếu 

là nƣớc thải từ ao nuôi ba ba do lƣợng thức ăn thừa tạo nên, một phần do lúc vệ sinh xử lý 

ao hồ. Các chất này cũng đóng vai trò trong quá trình gây ô nhiễm môi trƣờng. Bản thân 

http://www.lapduan.com.vn/
http://www.lapduan.com.vn/
http://www.lapduan.com.vn/
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các chất thải ra trong quá trình nuôi ba ba 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  

+ Các khí độc hại 

 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.  

 Chất thải rắn từ trang trại nuôi ba ba bao gồm thức ăn dƣ thừa, xác ba ba chết. 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 giống nuôi. 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. 

 

VII.3. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 

VII.3.1. Giảm thiệu tác động do trang trại gây ra. 

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 trang trại 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. 

Phải đảm bảo hệ thống thoát nƣớc của trang trại luôn khai thông, không để tù đọng 

phát sinh mùi hôi, ruồi muỗi. Nƣớc thải phải đƣợc xử lý trƣớc khi thải ra ngoài bằng ao và 

hệ thông xử lý. Luôn đảm bảo ao hồ sạch sẽ, cấp thoát nƣớc chủ động 

VII.3.2. Giảm thiểu các tác động khác  

-  Sát trùng, vệ sinh ao hồ thƣờng xuyên. 

-  Trồng cây xanh để tạo bóng mát, sự yên tĩnh 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. 

-  Tiêu độc khử trùng đối với phƣơng tiện vận chuyển, các phƣơng tiện phục vụ cho 

công tác chăm sóc ba ba. 

-  Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng hóa chất (phun thuốc sát trùng, 

thuốc tẩy uế,…)  

VII.4. Kết luận 

 Mọi hoạt động sản xuất nuôi trồng đều có những tác động không tốt đến môi trƣờng. 

Tuy nhiên, với các giải pháp quy hoạch hợp lý, xử lý chất thải tốt thì dự án trang trại sẽ 

không gây ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng. Đồng thời hoạt động trồng cây xanh xung quanh 

ao nuôi sẽ là một thành phần góp phần thông thoáng và bảo vệ môi trƣờng trang trại. 
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CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

 
VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ  

 Tổng mức đầu tƣ cho dự án đầu tƣ xây dựng trang trại nuôi ba ba đƣợc lập dựa trên 

các phƣơng án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây: 

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nƣớc Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự 

án đầu tƣ và xây dựng công trình; 

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý 

chất lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của 

Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; 

- 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 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; 

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng 

dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”; 

- Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 

123/2008/NĐ-CP; 

- Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hƣớng dẫn một số nội dung về: 

lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức 

quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; 

- 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; 

- Thông tƣ 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng 

dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

- Thông tƣ 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hƣớng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán 

và dự toán công trình. 

 

VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ 

VIII.2.1. Nội dung 

Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng Dƣ ̣án 

“Trang trại Ba ba”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu quả đầu 

tƣ của dự án. 

Tổng mức đầu tƣ của dự án là 444,924,000 VNĐ (Bốn trăm bốn mƣơi bốn triệu chín trăm 

hai mƣơi tƣ ngàn đồng) bao gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bảo hiểm xây 

dựng và các chi phí dự phòng khác. 
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DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI BA BA THƢƠNG PHẨM 

 Chi phí xây dựng và lắp đặt 

 Để thu đƣợc Ba ba thƣơng phẩm 100% loại 1 thì quá trình xây dựng ao nuôi và lắp 

đặt thiết bị cần đƣợc đảm bảo, đặc biệt là ao nuôi ba ba phải thông thoáng và có ba tầng: 

mặt đứng, mặt nghiêng và đáy ao để phù hợp với điều kiện và môi trƣờng sống của Ba ba. 

Xung quanh ao nuôi đƣợc trồng cây xanh che bong mát và ăn quả( không mang lại hiệu 

quả kinh tế). Tất cả đáp ứng đƣợc những yêu cầu chung thiết kế và phối hợp các bộ phận 

thành một hệ thống hoàn chỉnh. 

 Chi phí xây dựng bao gồm các hạng mục đƣợc trình bày trong bảng sau: 

       Đơn vị tính: 1,000 VNĐ 

Hạng mục 
Số 

lƣợng 
Đơn vị 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền trƣớc 

thuế 

VAT 

Thành 

tiền sau 

thuế 

I. Chi phí xây dựng       

1. Ao nuôi       

2. Ao xử lý nƣớc       

3. Nhà bảo vệ       

4. Nhà dự trữ thức ăn       

5. Hệ thông xử lý nƣớc 

+ trạm bơm 
      

6. Kênh dẫn nƣớc (dài 

15m) 
      

7. Cửa ra vào       

8. Cột bê tông       

TỔNG       

 

 Chi phí máy móc thiết bị 

 Chi phí mua máy móc thiết bị phục vụ cho trang trại ba ba bao gồm : 

       Đơn vị tính: 1,000 VNĐ 

Hạng mục 
Số 

lƣợng 
Đơn vị 

Đơn 

giá 

Thành tiền 

trƣớc thuế 
VAT 

Thành tiền 

sau thuế 

II. Chi phí thiết bị       

Máy bơm       

Lƣới B 40 1.5 m( 2,5 

kg) 
      

cây xanh trồng xung 

quanh 
      

Hệ thống điện       

chi phí khác ( vợt, lƣới, 

bè...) 
      

TỔNG       
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 Chi phí bảo hiểm xây dựng 

Bảo hiểm xây dựng tính bằng 1,5% chi phí xây dựng 

Chi phí bào hiểm xây dựng = 1,5% *chi phí xây dựng = 4,777,000 VNĐ. 

 

 Chi phí dự phòng 

Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bảo hiểm xây 

dựng phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc “Hƣớng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”. 

Chi phí dự phòng. 

 (chi phí xây dựng+ chi phí thiết bị+ bảo hiểm xây dựng)*10%= 32,323,000 VNĐ 

 

VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ 

 

Bảng Tổng mức đầu tƣ 

HẠNG MỤC 

GT 

TRƢỚC 

THUẾ 

VAT 

GT  

SAU 

THUẾ 

Chi phí xây dựng    

Chi phí Thiết bị    

Chi phí bảo hiểm xây dựng    

Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ    
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CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

IX.1. Nguồn vốn đầu tƣ của dự án 

  

 Tổng mức đầu tƣ là VNĐ. Trong đó chủ đầu tƣ bỏ vốn 100% tổng đầu tƣ. 

 

IX.2. Tính toán chi phí của dự án 

IX.2.1. Chi phí nhân công 

 

 Đội ngũ nhân công dự kiến của dự án gồm 3 ngƣời với mức lƣơng 3,000,000 VNĐ/ 

tháng. Chi phí nhân công hằng năm bao gồm lƣơng của công nhân viên, phụ cấp và các 

khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí này ƣớc tính trung bình 

khoảng 117,000,000 ngàn đồng, lƣơng nhân viên tăng khoảng 8%/năm. Chi lƣơng cụ thể 

nhƣ bảng sau:  

 

Năm 2013 2014 2015 … 2021 2022 

Hạng mục 1 2 3 … 9 10 

Chì số tăng lƣơng       

Lƣơng nhân viên       

BHYT, BHXH, BHTN 

(21%) 
      

 

IX.2.2. Chi phí hoạt động. 

 

 Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí con giống, chi phí 

thức ăn, chi phí thuốc + vacxin, Chi phí lƣơng nhân viên, chi phí bảo hiềm và phúc lợi cho 

nhân viên, chi phí điện, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ và các chi phí khác.  

Bảng tổng hợp chi phí hoạt động của dự án 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 

Hạng mục 1 2 3 4 5 

Chi phí con giống      

+ Số lƣợng      

+ Đơn giá      

Chi phí thức ăn      

Chi phí thuốc và vacxin      

Chi phí lƣơng nhân viên      

Chi phí bảo hiểm và phúc lợi cho 

nhân viên 
     

Chi phí điện      

Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ (3%)      

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG      
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Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

 6 7 8 9 10 

Chi phí con giống      

Số lƣợng      

đơn giá      

Chi phí thức ăn      

Chi phí thuốc + vacxin      

Chi phí lƣơng nhân viên      

Chi phí bảo hiểm và phúc lợi cho 

nhân viên 
     

Chi phí điện      

Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ(3%)      

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG      

 

 Chi phí con giống: Nhằm đem lại hiệu quả cao thì dự án lựa chọn những con giống 

tốt, không mang mần bệnh. Ba ba giống khoảng 4 tháng tuổi nặng 0.1 kg. Dự án sẽ 

mua thử nghiệm hai năm đầu 5000 con với mức giá 25,000 VNĐ/ con. Thấy dự án 

có hiệu quả thì các vụ nuôi sau đó sẽ nuôi  tất cả 20,328 con tƣơng ứng với 3 con/ 

m
2
. Tỷ lệ sống là 90%. Mức tăng giá 5%/ năm. Hai năm mua con giống một lần. 

 Chi phí thức ăn: Thức ăn chủ yếu của ba ba là thức ăn công nghiệp. Hàm lƣợng đạm 

trong thức ăn công nghiệp cho ba ba phải đạt trên 45%. Mỗi vụ ( 2 năm) ba ba ăn 

hết 15 kg thức ăn với giá 9,000 VNĐ/ kg. 

 Chi phí thuốc và vacxin: Chi phí thuốc và vacxin của ba ba là 12,000 VNĐ/mỗi con/ 

vụ. Tƣơng ứng với mỗi năm chi phí thuốc và vacxin cho baba hết 6,000 VNĐ/ con. 

Mức tăng giá 5%/ năm 

 Chi phí điện: Chi phí điện thắp sáng nguyên đêm, bơm nƣớc và xay thức ăn 

1,000,000 VNĐ/ tháng. 

 Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ: Đƣợc tính 3 % giá trị máy móc thiết bị. 
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CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 
 

X.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 10 năm và dự tính năm 2013 dự án sẽ đi vào hoạt 

động; 

 - Vốn chủ sở hữu 100%. 

 - 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 thu sau 2 năm hoạt động từ ba ba thƣơng phẩm loại 1. - 

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. 

 

X.2. Doanh thu từ dự án 
 

 Doanh thu của dự án đƣợc tính toán dựa trên doanh thu của ba ba thƣơng phẩm loại 

1: 1.5- 2kg/con. Hai năm mới thu một lần. Theo nghiên cứu trên thị trƣờng hiện nay thì ba 

ba thƣơng phẩm loại 1 bán với giá 250,000/kg, mức tăng giá bán 5%/ năm. 

Doanh thu = số lượng* tỷ lệ sống * giá bán* mức tăng giá 

Sau đây là bảng tổng hợp doanh thu của trang trại qua các năm: 

 

                                                                       ĐVT: 1,000 VNĐ 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hạng mục 

 

1 2 3 4 5 

Số lƣợng bán ra 

      Mức tăng giá bán 

      Giá bán(/kg) 

      Doanh thu 

       

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Hạng mục 6 7 8 9 10 

Số lƣợng bán ra 

     Mức tăng giá bán 

     Giá bán(/kg) 

     Doanh thu 
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X.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 

X.3.1 Báo cáo thu chi của dự án.  

 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 

Doanh thu 

     Chi phí 

     Chi phí hoạt động 

     Chi phí khấu hao 

     Thu nhập 

      

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Doanh thu 

     Chi phí 

     Chi phí hoạt động 

     Chi phí khấu hao 

     Thu nhập 

      

  Do 2 năm mới thu hoạch một vụ ba ba thƣơng phẩm nên dòng thu nhập của dự án 

bất đồng. Ta có bảng tổng hợp lợi nhuận mỗi vụ nhƣ sau: 

 

Năm 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 

Lợi nhuận mỗi vụ 

      

X.3.2 Báo cáo ngân lƣu dự án 

Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 10 năm theo hai quan điểm tổng đầu 

tƣ và chủ đầu tƣ. 

 

Năm 2012 2013 2014 … 2022 2023 

Hạng mục  1 2  10 11 

NGÂN LƢU VÀO       

Doanh thu       

Chênh lệch khoản phải 

thu 
      

NGÂN LƢU RA       

Chi phí đầu tƣ ban đầu       

Chi phí hoạt động       

Chênh lệch khoản phải 

trả 
      

Chênh lệch quỹ tiền 

mặt 
      

Ngân lƣu ròng trƣớc 

thuế 
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Hệ số chiết khấu       

Hiện giá ngân lƣu ròng       

Ngân lƣu tích luỹ       

 

 

TT Chỉ tiêu  

1 Tổng mức đầu tƣ  

2 Giá trị hiện tại thuần NPV  

3 Tỷ số lợi ích chi phí( B/C)  

 Đánh giá Hiệu quả 

 

 Vòng đời hoạt động của dự án  là 10 năm tính cả năm xây dựng 

 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm từ ba ba thƣơng phẩm loại 1. 

 Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây dựng, mua sắm thiết bị; 

chi phí hoạt động hằng năm; chênh lệch khoản phải trả và chênh lệch quỹ mặt. 

 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 = 19,095,591,000 đồng > 0      

 Tỷ số lợi ích chi phí B/C là 1,88 có nghĩa là tỷ lệ giá trị hiện tại của dòng thu gấp 2.86 

lần so với tỉ lệ giá trị hiện tại của dòng chi. 

  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. 

 

X.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội  

Dự án trang trại nuôi Ba ba 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 chung và của 

khu vực nói riêng. Tạo ra công ăn việc làm cho ngƣời lao động và thu nhập cho chủ đầu tƣ. 

Không chỉ tiềm năng về mặt thị trƣờng ở lĩnh vực môi trƣờng, dự án còn rất khả thi 

qua các thông số tài chính nhƣ NPV = 19,095,591,000 đồng, tỷ số lợi ích chi phí B/C là 

2,86. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, thu hồi vốn đầu tƣ 

nhanh.  
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CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
XI.1. Kết luận 

Việc thực hiện đầu tƣ “Dự án trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm” sẽ góp phần đáng 

kể trong sự phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống ngƣời dân địa 

phƣơng. Bên cạnh đó, nuôi ba ba cũng đã cung ứng nguồn nguyên liệu thịt quan trọng, đáp 

ứng yêu cầu thị trƣờng tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. 

  Chúng tôi khẳng định “Dự án trang trại nuôi ba ba thƣơng phẩm” Tỉnh Nam Định 

đáp ứng đƣợc nhu cầu và lợi ích kinh tế - xã hội. Riêng về mặt tài chính đƣợc đánh giá rất 

khả thi thông qua kế hoạch 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. 

 

XI.2. Kiến nghị 

Căn cứ kết quả nghiên cứu và phân tích, nuôi ba ba 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 có nguồn gốc tự 

nhiên để chăm sóc sức khỏe. Do vậy chúng tôi xin đƣợc kiến nghị một số ý kiến sau: 

 + Tạo điều kiện thuận lợi cho dự án đƣợc thực hiện theo đúng quy định nhà nƣớc. 

 + 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 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 chủ đầu tƣ cũng nhƣ Tỉnh 

Nam Định, 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. 

 

    

     

Nam Định, ngày     tháng    năm 2012 

CHỦ ĐẦU TƢ 
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