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DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC 

 

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN 
 

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ 

 Chủ đầu tƣ  :  

 Giấy phép ĐKKD   :  

 Ngày đăng ký  :  

 Đại diện pháp luật :  Chức vụ :  

 Địa chỉ trụ sở  :  

 Ngành nghề chính : Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, trồng cây gia vị, cây dƣợc liệu 

   

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 

 Tên dự án    : Dự án trồng cây dƣợc liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc 

 Địa điểm xây dựng : tỉnh Hòa Bình 

 Diện tích đất  :  

 Thành phần dự án : Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc bao gồm 2 

thành phần sau: 

 + Thành phần chính : Trồng các loại cây dƣợc liệu nhƣ: cây xạ đen, cỏ ngọt, ba kích, đinh 

lăng, hoài sơn, ngƣu tất, bạch truật, bạch chỉ, đƣơng quy, thục địa, kim ngân, thất diệp nhất chi 

hoa, kim tiền thảo, đỗ trọng, trinh nữ hoàng cung, hà thủ ô đỏ, hạ khô thảo, cây độc hoạt, cây 

xuyên khung, diệp hạ châu. 

 + Thành phần phụ : Chăn nuôi, thả các loại gia súc nhƣ: bò, dê, lợn. 

 Quy mô đầu tƣ  :  

+ Cây dƣợc liệu : 20 loại cây trồng trên 88,010 m
2 

 + Chăn nuôi  : 100 dê giống cái, 6 dê giống đực, 30 heo giống, 50 bò giống 

 Mục tiêu đầu tƣ :   

 - Xây dựng cơ sở sản xuất cây dƣợc liệu áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO theo khuyến cáo 

của Tổ chức Y tế thế giới. 

 - Tổ chức Trang trại chăn nuôi, thả gia súc theo phƣơng châm "năng suất cao - chi phí thấp - 

phát triển bền vững". 

 Mục đích đầu tƣ :  

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

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

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

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

triển kinh tế xã hội địa phƣơng; 

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

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

thiểu số); 

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

 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới 

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

chủ đầu tƣ thành lập. 

 Tổng mức đầu tƣ : 11,348,046,000 đồng 

http://www.lapduan.com.vn/
http://www.lapduan.com.vn/
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DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC 

  

 Vòng đời dự án : Trong vòng 12 năm, bắt đầu xây dựng từ quý 3 năm 2012 và đi vào 

hoạt động từ quý 2 năm 2013. 

 

I.3. Cơ sở pháp lý 

 Văn bản pháp lý 

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

 Luật Dƣợc ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

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

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

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

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

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

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

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

Nam; 

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

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

CHXHCN Việt Nam; 

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

CHXHCN Việt Nam; 

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

Việt Nam; 

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

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

Việt Nam; 

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

xây dựng công trình; 

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

doanh nghiệp; 

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

Luật Thuế giá trị gia tăng; 

 Nghị định 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; 

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

dựng công trình; 

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

luật phòng cháy và chữa cháy; 
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 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 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Dƣợc; 

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

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

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

quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

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

toán xây dựng công trình; 

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

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

trƣờng; 

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

hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; 

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

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

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

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

trƣờng; 

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

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

cơ sở sản xuất thuốc từ dƣợc liệu; 

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

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

thế giới 

 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, phụ 

tùng và thiết bị khai thác nƣớc ngầm; 

 Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự 

toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; 

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

Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến năm 2020; 

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

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

đoạn 2006 - 2015”; 

 Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dƣợc và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của 

Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”;   
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 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công 

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

công bố hợp quy”;     

 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; 

 

 Các tiêu chuẩn áp dụng 

 Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc đƣợc thực hiện trên những tiêu 

chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau: 

 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD); 

 Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); 

 Thông tƣ số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

lĩnh vực Thú y;  

 Thông tƣ số 43/2011/TT-BNNPTNT, ngày 07 tháng 6 năm 2011, về việc Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi; 

 QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm 

lƣợng kháng sinh, hóa dƣợc, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và 

bò thịt; 

 Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 548-2002: Thiết bị tƣới dùng trong nông nghiệp – Đầu tƣới - Đặc 

điểm kỹ thuật và phƣơng pháp thử; 

 Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 547-2002: Thiết bị tƣới dùng trong nông nghiệp – Vòi phun – 

Yêu cầu chung và phƣơng pháp thử; 

 Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 546-2002: Thiết bị tƣới dùng trong nông nghiệp – Hệ thống ống 

tƣới - Đặc điểm kỹ thuật và phƣơng pháp thử; 

 Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, thành phần và yếu tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng sữa (Cẩm nang 

chăn nuôi gia súc gia cầm – Hội chăn nuôi Việt Nam – Nhà xuất bản Nông nghiệp) 

 TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; 

 TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

 TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng; 

 TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; 

 TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; 

 TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; 

 TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; 

 TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; 

 TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

 TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm; 

 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; 
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CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN 
   

II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án 

II.1.1. Môi trƣờng vĩ mô và chính sách phát triển của đất nƣớc 

Năm 2012, bức tranh kinh tế sau 10 tháng đã lộ dần những điểm sáng mang dấu ấn của điều 

hành vĩ mô, nhƣ kiểm soát đƣợc lạm phát, kim ngạch xuất khẩu tăng khá, tỷ giá ổn định, hàng tồn 

kho đang có xu hƣớng giảm. Thế nhƣng, rõ ràng xét trên bình diện tổng thể, vẫn còn đó nhiều nút 

thắt của nền kinh tế không chỉ của 2 tháng còn lại của năm nay, mà còn là thách thức với cả các 

chi tiêu vĩ mô 2013. 

 Về sản xuất nông nghiệp trong tháng, cả nƣớc tập trung chủ yếu vào thu hoạch lúa mùa tại 

các địa phƣơng phía Bắc; thu hoạch lúa hè thu, thu đông trên cả nƣớc và gieo cấy lúa mùa tại các 

địa phƣơng phía Nam. Tính đến trung tuần tháng Mƣời, các địa phƣơng phía Bắc đã thu hoạch 

đƣợc 699.1 nghìn ha lúa mùa, chiếm 59% diện tích gieo cấy và bằng 160.9% cùng kỳ năm 2011, 

trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng thu hoạch đƣợc 320.4 nghìn ha, chiếm 55.9% diện tích gieo 

cấy và bằng 170.3%. Do thời tiết thuận lợi, lúa xuống giống đúng lịch thời vụ nên tiến độ thu 

hoạch lúa mùa tại các địa phƣơng nhanh hơn cùng kỳ năm trƣớc. Theo đánh giá sơ bộ, năng suất 

lúa mùa các tỉnh phía Bắc năm nay tăng nhẹ từ 0.2 đến 0.4 tạ/ha so với vụ mùa năm 2011. 

Đến ngày 15/10, các địa phƣơng phía Nam gieo cấy đƣợc 720.6 nghìn ha lúa mùa, tăng 

44.8% so với cùng kỳ năm trƣớc, chủ yếu do giá lúa tăng cao đã khuyến khích nông dân mở rộng 

diện tích gieo cấy. 

Cùng với việc gieo cấy và thu hoạch lúa mùa, đến giữa tháng Mƣời, cả nƣớc đã thu hoạch 

đƣợc 2212.6 nghìn ha lúa hè thu và thu đông, chiếm 83% diện tích gieo trồng và bằng 103.1% 

cùng kỳ năm trƣớc. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1887 nghìn ha lúa hè thu và thu 

đông, trong đó lúa hè thu đã thu hoạch xong với 1655 nghìn ha, năng suất đạt 52.8 tạ/ha, tăng 

0.3tạ/ha, sản lƣợng lúa hè thu toàn vùng đạt gần 9 triệu tấn, tăng 2.5%; 

Tiến độ gieo trồng một số cây vụ đông năm nay nhìn chung tăng khá so với cùng kỳ năm 

trƣớc. Tính đến trung tuần tháng Mƣời, cả nƣớc gieo trồng đƣợc 39.4 nghìn ha đậu tƣơng, bằng 

153.3% cùng kỳ năm trƣớc; 20.7 nghìn ha khoai lang, bằng 132.7%; 5 nghìn ha lạc, bằng 108.7%; 

80.5 nghìn ha rau đậu, bằng 134.8%.  

Chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn do giá thịt hơi vẫn ở mức thấp trong khi giá 

nguyên liệu đầu vào ở mức cao. Tình trạng nhập lậu gia cầm vẫn diễn ra tại một số nơi là một 

trong những nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh và ảnh hƣởng đến chăn nuôi trong nƣớc. Ƣớc tính  

đàn lợn trong kỳ giảm khoảng 2-3% so với cùng kỳ năm trƣớc, đàn gia cầm giảm trên 2%. Tính 

đến ngày 21/10/2012, dịch bệnh chƣa qua 21 ngày còn ở các tỉnh: Dịch cúm gia cầm ở Quảng 

Ngãi; dịch tai xanh trên lợn ở Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên.  

Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng đầu năm 2012 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2011 (%) 

Chỉ số sản xuất công nghiệp        +4.5 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng    +17.1 

Tổng kim ngạch xuất khẩu         +18.4 

Tổng kim ngạch nhập khẩu        +6.8 

Khách quốc tế đến Việt Nam        +11.2 

Vốn đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc thực hiện so với kế hoạch năm   79.4 

Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm 2011  +9.6 
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Về mặt phát triển dƣợc liệu và các sản phẩm từ dƣợc liệu, những năm qua chúng ta đã đạt 

đƣợc nhiều thành công trong công tác phát triển, bảo tồn, khai thác sử dụng dƣợc liệu chăm sóc 

bảo vệ sức khỏe, tuy nhiên còn nhiều bất cập trong nghiên cứu, quản lý khai thác và phát triển 

dƣợc liệu. Đó là: 

- Khai thác tràn lan, không chú ý tái tạo bảo tồn 

- Sử dụng dƣợc liệu dƣợc tính mạnh và độc tính cao 

- Dƣợc liệu mốc, kém chất lƣợng 

- Dƣ phẩm kim loại nặng và thuốc trừ sâu trong dƣợc liệu 

- Quá trình chế biến dƣợc liệu và bảo quản dƣợc liệu chƣa đạt tiêu chuẩn 

- Bất cập trong quản lý dƣợc liệu và sản phẩm có nguồn gốc dƣợc liệu. 

Đứng trƣớc những khó khăn trên nhiều lĩnh vực, nhất là chăn nuôi gia súc cũng nhƣ sản 

xuất dƣợc liệu, Chính phủ đã đề ra những mục tiêu phát triển nhằm đảm bảo an ninh lƣơng thực, y 

tế và an sinh xã hội trong giai đoạn trƣớc mắt cũng nhƣ về lâu dài. Quyết định số 432/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lƣợc phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 

– 2020 đã nêu rõ: 

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hƣớng hiện đại, hiệu quả, bền vững. 

Khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới để phát triển sản xuất hàng hóa lớn với 

năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Tăng nhanh sản lƣợng và kim ngạch 

xuất khẩu nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân, bảo đảm vững chắc an ninh lƣơng 

thực quốc gia. Xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại cây, con. Khuyến 

khích tập trung ruộng đất; phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp về quy mô và 

điều kiện của từng vùng. Gắn kết chặt chẽ, hài hoà lợi ích giữa ngƣời sản xuất, ngƣời chế biến và 

ngƣời tiêu thụ, giữa việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ với tổ chức sản xuất, giữa phát triển nông 

nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới cơ bản phƣơng thức tổ chức kinh doanh nông sản, 

trƣớc hết là kinh doanh lúa gạo; bảo đảm phân phối lợi ích hợp lý trong từng công đoạn từ sản 

xuất đến tiêu dùng. Phát triển hệ thống kho chứa nông sản, góp phần điều tiết cung cầu. Tiếp tục 

đổi mới, xây dựng mô hình tổ chức để phát triển kinh tế hợp tác phù hợp với cơ chế thị trƣờng. 

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích 

khác đi đôi với việc bảo đảm lợi ích của ngƣời trồng lúa và địa phƣơng trồng lúa. Trên cơ sở quy 

hoạch vùng, bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ và giống phù hợp với nhu cầu thị trƣờng và 

giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Phát triển các hình thức bảo hiểm phù hợp trong nông 

nghiệp. Đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại trong sản xuất, chế biến, bảo 

quản; ƣu tiên ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi và quy trình sản 

xuất đạt năng suất, chất lƣợng và hiệu quả cao, tăng nhanh giá trị gia tăng trên một đơn vị đất canh 

tác. Hỗ trợ phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh chăn nuôi theo phƣơng thức 

công nghiệp, bán công nghiệp, bảo đảm chất lƣợng và an toàn dịch bệnh. 

Với ngành dƣợc liệu, Nhà nƣớc đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020, Ngành dƣợc Việt 

Nam phát triển với trình độ công nghệ tƣơng đƣơng với các nƣớc tiên tiến trong khu vực Đông- 

Nam Á; tầm nhìn đến năm 2030, Ngành Dƣợc Việt Nam phải đạt đƣợc những tiêu chuẩn của các 

nƣớc phát triển trên thế giới trong lĩnh vực dƣợc. Đảm bảo luôn sẵn có, đầy đủ các loại thuốc 

phòng bệnh và chữa bệnh đáp ứng kịp mô hình, cơ cấu bệnh tật tƣơng ứng từng giai đoạn phát 

triển kinh tế- xã hội với giá thuốc hợp lý; Thầy thuốc và nhân dân đƣợc hƣớng dẫn và thông tin 

đầy đủ về thuốc nhằm đảm bảo kê đơn và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong các cơ sở 

điều trị và tại cộng đồng. Chuẩn hóa và nâng cao chất lƣợng kê đơn thuốc, chấm dứt tình trạng 
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lạm dụng trong việc kê đơn của thầy thuốc và thói quen sính thuốc nhập ngoại của ngƣời dân gây 

lãng phí tiền của và ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời bệnh. 

Kết luận: Mặc dù hiện tại nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn, bất ổn về thời tiết, 

dịch bệnh… nhƣng lƣơng thực và sức khỏe luôn là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, hai lĩnh vực 

này luôn nằm trong chính sách phát triển đất nƣớc của Chính phủ. Vì vậy, dự án Trồng cây dược 

liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc phù hợp với môi trƣờng vĩ mô và mục tiêu phát triển của đất 

nƣớc. Đây là căn cứ để xác định tính cấp thiết của dự án nhằm bảo đảm an ninh lƣơng thực, an 

ninh y tế.  

 

II.1.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án 

 Ngành dƣợc liệu 
     Nƣớc ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên có nguồn tài nguyên thực 

vật phong phú và đa dạng với khoảng 10,350 loài thực vật bậc cao, 800 loài rêu, 600 loài nấm và 

hơn 2,000 loài tảo. Kết quả điều tra, cả nƣớc ghi nhận đƣợc 3,948 loài thực vật và nấm lớn có thể 

sử dụng làm thuốc, trong đó có hàng chục loại có giá trị chữa bệnh cao. 

Tổng sản lƣợng dƣợc liệu ở Việt Nam hằng năm ƣớc tính khoảng từ 3 - 5 nghìn tấn. Một số 

dƣợc liệu quý đã đƣợc thế giới công nhận và có tiềm năng phát triển rất lớn nhƣ: hồi, trinh nữ 

hoàng cung, quế, atisô, sâm Ngọc Linh, tràm, thanh hao hoa vàng, hoa hòe...Tuy nhiên, trong một 

thời gian dài, do thiếu sự khảo sát đánh giá, điều tra và bảo vệ nên vùng phân bố tự nhiên của 

nhiều loại cây thuốc bị suy giảm nghiêm trọng do khai thác một cách cạn kiệt. Nhiều vùng rừng có 

cây thuốc phong phú nay đã hoàn toàn bị phá bỏ nhƣ khu vực núi Hàm Rồng (Sa Pa, Lào Cai); 

cao nguyên An Khê (thuộc hai tỉnh Gia Lai và Bình Ðịnh)..., thậm chí nhiều loại có nguy cơ tuyệt 

chủng. Hiện nay có 144 loài cây thuốc diện quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần đƣợc bảo tồn: 

sâm Ngọc Linh (một trong bốn loại sâm giá trị nhất thế giới), sâm Vũ Diệp, tam thất hoang, đảng 

sâm, ba kích, thanh mộc hƣơng, bách hợp. 

 Mặc dù là một đất nƣớc có nguồn dƣợc liệu phong phú nhƣng ngành dƣợc liệu của nƣớc ta 

chƣa phát triển vì chúng ta chƣa có ngành công nghiệp về dƣợc liệu mạnh để có thể sơ chế, chế 

biến, bảo quản tốt. Nguồn dƣợc liệu kém chất lƣợng khiến nhu cầu tiêu thụ giảm làm nông dân và 

doanh nghiệp kinh doanh dƣợc liệu đều gặp khó khăn. Ngoài ra, nguồn dƣợc liệu chất lƣợng kém 

từ biên giới nhập khẩu không kiểm soát có giá rẻ hơn trong nƣớc cũng làm cho nông dân và doanh 

nghiệp kinh doanh dƣợc liệu khốn khó...Hơn nữa, mặc dù nhiều địa phƣơng có đầy đủ các điều 

kiện để trồng trọt dƣợc liệu có giá trị cao, nhƣng do cách làm manh mún, tự phát, thiếu liên kết và 

thị trƣờng dƣợc liệu không ổn định nên việc phát triển các vùng dƣợc liệu hiện nay không thuận 

lợi.  

 Để vực dậy ngành dƣợc liệu, Chính phủ, Bộ Y tế đã có nhiều chính sách, giải pháp để hỗ 

trợ ngành dƣợc liệu trong nƣớc. Bản thân các doanh nghiệp dƣợc liệu đã và đang thực hiện quản 

lý chất lƣợng sản xuất dƣợc liệu theo tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng, thu hái và sản xuất tốt. Hiện 

cả nƣớc có hơn 300 cơ sở sản xuất thuốc từ dƣợc liệu trong nƣớc, trong đó có 10 cơ sở sản xuất 

đông dƣợc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP - WHO). 

Hơn 1,000 số đăng ký thuốc từ dƣợc liệu còn hiệu lực. Bên cạnh thuốc cao đơn, hoàn, tán cổ 

truyền, thuốc đông dƣợc sản xuất trong nƣớc hiện khá phổ biến dƣới các dạng bào chế nhƣ viên 

nang cứng, nang mềm, cao dán thấm qua da.  

 Trong nƣớc cũng đã có một số cơ sở trồng trọt dƣợc liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, nhiều 

đơn vị đang triển khai áp dụng nguyên tắc "thực hành tốt trồng trọt, thu hái cây thuốc". Bên cạnh 
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đó, cũng có những cơ sở chế biến thực hiện việc thu mua dƣợc liệu, lo đầu ra cho các hộ trồng 

trọt, kết hợp các hoạt động tập huấn quy trình kỹ thuật, cung cấp giống cây trồng, phân bón cho 

nhà nông, hình thành các vùng dƣợc liệu trọng điểm... Giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa 3 nhà: nhà 

nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học là giải pháp cần thiết để lấy lại niềm tự hào cho thuốc 

Nam đất Việt.  

 Kết luận: Nƣớc ta có nguồn dƣợc liệu vô cùng phong phú, nhƣng bản thân ngành dƣợc 

liệu chƣa phát triển đúng với tiềm năng. Đây chính là điều kiện và cơ sở để Công ty … chúng tôi 

đầu tƣ vào dự án, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dƣợc liệu phong phú của đất nƣớc. 

 

 Ngành chăn nuôi 
Chăn nuôi là một ngành quan trọng của nông nghiệp hiện đại, nuôi lớn vật nuôi để sản xuất 

những sản phẩm nhƣ: thực phẩm, lông và sức lao động. Vì thế, ngành chăn nuôi đóng vai trò quan 

trọng trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.  

- Bò thịt:  

Thời gian qua, chăn nuôi bò đã có nhiều cơ hội tốt để phát triển và tăng trƣởng về số lƣợng 

đàn bò và cải tiến về chất lƣợng giống.  

Từ năm 2001 đến 2005, đàn bò đã tăng từ 3.89 triệu con lên 5.54 triệu con đạt tốc độ tăng 

trƣởng 6.29 % năm. Hiện nay, đã có 15 tỉnh tham gia dự án phát triển giống bò thịt chất lƣợng 

cao. Hàng nghìn bò thịt giống cao sản đã đƣợc nhập về nƣớc trong hai năm vừa qua nhằm đáp ứng 

nhu cầu giống phát triển chăn nuôi bò của nhân dân. Tỷ lệ đàn bò lai chiếm trên 30% tổng đàn bò, 

là đàn bò nền để tiếp tục lai tạo bò thịt chất lƣợng cao. Một số tỉnh đã có các trang trại bò tƣ nhân 

quy mô lớn hàng 100 con nhƣ các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phƣớc, Bình Dƣơng và 

Lâm Đồng… 

- Dê: 

Chăn nuôi dê cần ít vốn, quay vòng vốn nhanh, tận dụng đƣợc lao động và điều kiện tự 

nhiên ở mọi vùng sinh thái. Chăn nuôi dê là định hƣớng hợp lý cho phát triển chăn nuôi của nông 

dân nghèo. Khuyến khích chăn nuôi gia súc nhai lại nhỏ là cuộc cách mạng thích hợp để giải 

quyết các vấn đề đói nghèo trong nông thôn hơn các chƣơng trình phát triển đại gia súc khác. 

Chăn nuôi gia súc lớn đầu tƣ vƣợt quá khả năng của đa số nông dân, thời gian thu hồi lâu hơn và 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ về kinh tế. Chăn nuôi dê phát triển góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông 

nghiệp, ổn định kinh tế và xã hội, giảm đói nghèo, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp, 

Ngành chăn nuôi dê cần đƣợc phát triển tƣơng xứng với tiềm năng và thị trƣờng trong nƣớc.  

Tổng đàn dê, cừu cả nƣớc tăng từ 572,448 con năm 2001 lên 1,314,189 con năm 2005. Tỷ 

trọng chăn nuôi dê, cừu năm 2005 chiếm 3.49% so với tổng đàn vật nuôi và 13.29% so với tổng 

đàn gia súc lớn. Chăn nuôi dê tập trung ở vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ. Tỉnh nuôi nhiều dê nhất 

là Hà Giang (109,460 con), ít nhất là Bắc Ninh (180 con). Về cơ cấu đàn dê chủ yếu là dê nuôi lấy 

thịt (1,255,362 con, chiếm 98.84%), dê lấy sữa hàng hóa không đáng kể (2,000 con, chiếm 

0.15%). 

- Lợn:  

Giai đoạn 2001-2006, đàn lợn tăng 4.3%, sản lƣợng thịt tăng 10.6%.  

        Năm 2007, tổng đàn lợn có 26.5 triệu con, giảm 1.1% so với năm 2006, nhƣng sản lƣợng 

thịt đạt 2.55 triệu tấn, tăng 1.9%.  
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        Năm 2008, đàn lợn có 26,701 triệu con, tăng 0.53% nhƣng sản lƣợng thịt đạt 2,771 triệu 

tấn, tăng 4.10%. Sự tăng trƣởng thấp của đàn lợn năm 2008 là do dịch tai xanh xảy ra, hơn 300 

ngàn lợn trong cả nƣớc bị tiêu hủy, trong đó có trên 60% là lợn nái. 

Kết luận: Ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển nhanh, đạt đƣợc những thành tựu đáng kể 

nhƣng thiếu bền vững bởi quy mô nhỏ lẻ, manh mún và liên tục đối mặt với những khó khăn về 

dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh. Đây chính là điều kiện và cơ sở để Công ty … chúng 

tôi đầu tƣ vào dự án, góp phần phát triển ngành chăn nuôi gia súc, đảm bảo an ninh lƣơng thực 

quốc gia. 

 

 Môi trƣờng thực hiện dự án 

 
Hình: Vị trí tỉnh Hòa Bình 

 

Tỉnh Hoà Bình là tỉnh miền núi, nằm ở toạ độ địa lý 20
0
19' - 21

0
08' vĩ độ Bắc, 104

0
48' - 

105
0
40' kinh độ Ðông, cách thủ đô Hà Nội 73 km. Phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ; phía Nam giáp tỉnh 

Hà Nam, Ninh Bình; phía Ðông giáp tỉnh Hà Tây; phía Tây giáp tỉnh Sơn La, Thanh Hóa. Diện 

tích tự nhiên toàn tỉnh là 4,662.5 km
2
, chiếm 1.41% tổng diện tích tự nhiên cả nƣớc. 

Các đƣờng giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh nhƣ quốc lộ số 6 đi qua các huyện 

Lƣơng Sơn, Kỳ Sơn, thị xã Hòa Bình, huyện Tân Lạc, Mai Châu; quốc lộ 15A đi từ huyện Mai 

Châu nối quốc lộ 6 với các huyện vùng cao tỉnh Thanh Hóa; quốc lộ 12B đi qua các huyện Tân 

Lạc, Lạc Sơn, Yên Thuỷ và tỉnh Ninh Bình, nối quốc lộ 6 với quốc lộ 1; quốc lộ 21 đi từ thị trấn 
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Xuân Mai tỉnh Hà Tây qua các huyện Lƣơng Sơn, Kim Bôi, Lạc Thuỷ nối với quốc lộ 12B tại 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.  

 Với vị trí chiến lƣợc này, Hòa Bình là mảnh đất có nhiều tiềm năng và cơ hội cho các nhà 

đầu tƣ. 

Là một tỉnh miền núi có điều kiện để phát triển đàn gia súc lớn, Hòa Bình còn có thảm 

thực vật phong phú, trong đó có nhiều nguồn gen cây thuốc quý đã đƣợc quốc tế công nhận. 

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc ít ngƣời với truyền thống và kinh nghiệm sử dụng 

cây thuốc Nam rất phong phú và đặc sắc.  
 Kết luận: Tóm lại, tỉnh Hòa Bình hội tụ những điều kiện về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

và kinh tế xã hội để dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc đƣợc hình thành. 

 

 Thị trƣờng 

+ Đầu vào 

1. Viện Dƣợc liệu - Bộ Y tế 

Địa chỉ: 3B Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 8252644 

Fax: (84-4)  9349072 

Emai: htqt-imm@hn.vnn.vn, 

 

2. Trung tâm Tài nguyên thực vật Việt Nam 

Địa chỉ: An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội 

Điện thọai: (04) 33845802  

E-Mail: pgrvietnam@gmail.com / pgrc@hn.vnn.vn 
 

Viện Dƣợc liệu và Trung tâm Tài nguyên thực vật Việt Nam là 2 nơi đƣợc Công ty … lựa 

chọn để làm thị trƣờng đầu vào, cung cấp nguồn giống cây trồng dƣợc liệu cho dự án của chúng 

tôi. 2 cơ quan đầu ngành này có chức năng: 

- Cung cấp nguồn giống, cây trồng dƣợc liệu. 

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về các nguồn gen có khả năng mở rộng sản xuất, 

- Đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức, tƣ vấn các vấn đề liên quan đến tài nguyên di truyền thực 

vật. 

+ Đầu ra 

 Thuốc từ dƣợc liệu thu đƣợc trong suốt quá trình hoạt động của dự án (đầu vào của dự án) 

ngoài việc cung cấp cho chính công ty chủ quản là …, còn phục vụ cho các cửa hàng dƣợc liệu, 

công ty dƣợc liệu cũng nhƣ các quầy thuốc ở Miền Bắc và Miền Nam.  

Kết luận: Dự án có thuận lợi về thị trƣờng cung cấp nguồn giống cây trồng cũng nhƣ thị 

trƣờng tiêu thụ sản phẩm. 

 

II.2. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ 

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

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

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

pháp thỏa đáng. Cho đến nay, thị trƣờng dƣợc liệu ở Việt Nam vẫn trong tình trạng thả nổi, thiếu 
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sự quản lý của các cơ quan y tế (về chủng loại, chất lƣợng, tính chuẩn xác, quy trình chế biến, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hoạt chất cao theo tiêu chuẩn của GACP. 

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

thuật trong lĩnh vực dƣợc liệu, công ty TNHH ... chúng tôi quyết định đầu tƣ xây dựng dự án 

Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, một nơi có 

khí hậu ôn hòa, nguồn nƣớc dồi dào và đất đai màu mỡ trên vùng núi cao Tây Bắc. Vùng đất này 

hứa hẹn sẽ là trang trại lớn nhất, hiện đại nhất tỉnh Hòa Bình bằng việc áp dụng những kỹ thuật 

tiên tiến nhất hiện nay để sản xuất những loại dƣợc liệu quý và kết hợp cả chăn nuôi gia súc. Từ 

đó chúng tôi tin tƣởng rằng không bao lâu nữa nhân dân trong tỉnh cũng nhƣ Việt Nam sẽ đƣợc 

hƣởng thụ các loại thuốc dƣợc liệu và các sản phẩm từ thịt 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 nƣớc ƣa chuộng, 

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

đời sống của nhân dân và t ạo việc làm cho lao động tại địa phƣơng, chúng tôi tin rằng dự án đầu 

tƣ Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc là sự đầu tƣ cần thiết trong giai đoạn hiện 

nay. 
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CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 
 

III.1. Vị trí xây dựng 

 Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc đƣợc xây dựng tại huyện Đà Bắc, 

tỉnh Hòa Bình. 

 
Hình: Vị trí xây dựng dự án  

 

Đà Bắc là một huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, Tây Bắc Việt Nam. Huyện lỵ là thị trấn Đà Bắc, 

cách thành phố Hòa Bình khoảng 20 km, bao gồm các xã: Đồng Nghê, Suối Nánh, Mƣờng Tuổng, 

Mƣờng Chiềng, Đồng Chum, Tân Pheo, Đoàn Kết, Tân Minh, Trung Thành, Yên Hoà, Cao Sơn, 

Tiền Phong, Vầy Nƣa, Hào Lý, Tu Lý, Hiền Lƣơng, Toàn Sơn, Đồng Ruộng, Giáp Đắt. 

Tỉnh lộ 433 (của Hoà Bình) dài 90 km, chạy xuyên suốt dọc theo sông Đà và qua Đà Bắc, 

từ thành phố Hòa Bình lên điểm mút là xã Đồng Nghê, qua các địa danh: Tu Lý - Ênh - Mƣờng 

Chiềng - Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh - Cửa Nánh - Đồng Nghê. Đến đây là kết thúc huyện 

Đà Bắc. 

Bên kia sông Đà là huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và huyện Mai Châu. Ngƣợc lên hết đất 

Đà Bắc là huyện Phù Yên (Sơn La) và huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Dọc tỉnh lộ 433 có nhiều bản 

của ngƣời Tày, Mƣờng, Thái. 

Theo điều tra dân số tháng 4/2009, huyện có dân số 53,128 ngƣời (2009). Sau khi chia tách 

xã Tân Dân về huyện Mai Châu vào tháng 7/2009, dân số của huyện là 52,381 ngƣời. 
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III.2. Khí hậu  

Huyện Đà Bắc do nằm ở vùng núi cao phía tây bắc tỉnh Hoà Bình nên có kiểu khí hâụ Tây 

Bắc với mùa đông khô và laṇh, mùa hè nóng ẩm. 

 

III.3. Địa hình- Thổ nhƣỡng 

Điểm nổi bâṭ của điạ hình huyện Đà Bắc là núi cao  trung bình 1,000m, chia cắt phƣ́c tap̣ , 

đô ̣dốc lớn và theo hƣớng tây bắc - đông nam. 

Thổ nhƣỡng:  Do đăc̣ điểm điạ hình và khí hâụ nên đất đai huyện Đà Bắc chủ yếu là đất 

feralít vàng đỏ có hàm lƣợng mùn 6 - 7%; do đô ̣ẩm cao , nhiêṭ đô ̣thấp, vùng này rất thuận lợi cho 

phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc và trồng các loại dƣợc liệu.  
 

III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án 

III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 

  Khu đất xây dựng dự án là đất rừng sản xuất để thực hiện dự án đầu tƣ trồng dƣợc liệu, kết 

hợp chăn nuôi gia súc tại huyện Đà Bắc. 

  Vị trí chăn nuôi cách xa nguồn cấp nƣớc sinh hoạt, cách xa khu dân cƣ, không gần đƣờng 

quốc lộ, tỉnh lộ. 

 

III.4.2. Hiện trạng thông tin liên lạc 

 Điện sử dụng hệ thống điện lƣới quốc gia. Có mạng lƣới bƣu chính viễn thông đáp ứng nhu 

cầu cho mọi đối tƣợng sử dụng trong xã,  các điểm bƣu điện văn hóa đều có kết nối internet. 

 

III.4.3. Cấp –Thoát nƣớc 

 Nguồn cấp nƣớc: Hiện nay trang trại đang xúc tiến đầu tƣ xây dựng công trình hệ thống 

nƣớc sạch. 

Nguồn thoát nƣớc: Sẽ đƣợc xây dựng trong quá trình xây dựng dự án. 

 

III.5. 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 trồng cây dƣợc liệu và chăn nuôi, thả gia súc.  
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CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
 

IV.1. Quy mô dự án 

Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc đƣợc đầu tƣ trên khu đất có tổng 

diện tích 15ha. 

+ Cây dƣợc liệu : 20 loại cây trồng trên 88,010 m
2 

 + Chăn nuôi  : 100 dê giống cái, 6 dê giống đực, 30 heo giống, 50 bò giống 

 

IV.2. Các hạng mục công trình 

 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích 

I Khu vực chung m
2
         1,903  

1 Nhà bảo vệ m
2
              16  

2 Văn phòng làm việc m
2
              35  

3 Nhà ăn m
2
              60  

4 Nhà kho m
2
            300  

5 Đƣờng nội bộ m
2
         1,456  

6 Bể chứa nƣớc m
2
              15  

7 WC chung m
2
              21  

8 Hầm biogas m
2
              10  

II Khu chăn nuôi m
2
      11,460  

1 Chuồng dê m
2
            267  

2 Chuồng bò m
2
            325  

3 Chuồng heo m
2
            552  

4 Hố ủ phân m
2
            316  

5 Trồng cỏ m
2
      10,000  

III Khu trồng cây dƣợc liệu m
2
      90,710  

1 Xƣởng sấy m
2
            200  

2 Kho chứa m
2
            500  

3 Sân phơi dƣợc liệu m
2
         2,000  

4 Khu ƣơm giống m
2
         5,500  

5 Trồng cây dƣợc liệu có mái che m
2
         6,000  

6 Trồng cây dƣợc liệu không mái che m
2
      76,510  

IV Khu đất rừng m
2
      45,927  

1 Chăn thả gia súc m
2
      45,927  

Tổng cộng m
2
    150,000  
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IV.3. Tiến độ thực hiện dự án 

IV.3.1. Thời gian thực hiện 

Trong vòng 12 năm, bắt đầu xây dựng từ quý 3 năm 2012 và đi vào hoạt động từ quý 2 năm 

2013. 

 

IV.3.2. Công việc cụ thể 

- Điều tra thị trƣờng. 

- Khảo sát mô hình các cơ sở sản xuất dƣợc liệu điển hình. 

- Nghiên cứu, kiểm tra nguồn nƣớc. 

- Tìm hiểu nguồn giống cây trồng, vật nuôi. 

- Đánh giá chất lƣợng đất. 

- Điều tra về điều kiện tự nhiên. 

- Lâp̣ báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đầu tƣ 

- Trình hồ sơ xin chấp thuận đầu tƣ  

- Khảo sát mặt bằng lập phƣơng án quy hoạch. 

- Khảo sát hạ tầng kỹ thuật (điện, nƣớc). 

- Đề xuất các chính sách ƣu đãi cho dự án. 

 

- Nhận quyết định phê duyệt của Tỉnh 

- Nhận bàn giao mặt bằng 

- Bàn giao mốc giới 

- Đánh giá tác động môi trƣờng 

- Đánh giá khả năng cách ly khu chăn nuôi đảm bảo bò không nằm trong vùng dịch bệnh. 

- Quy hoạch xây dựng 

- San lấp mặt bằng 

- Cải tạo đất. 

- Khởi công xây dựng. 

+ Xây dựng khu vực trồng cây dƣợc liệu  

+ Xây dựng chuồng traị 
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CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

V.1. Thành phần chính- Cây dƣợc liệu 

V.1.1. Các loại cây dƣợc liệu 

 
Tên cây Hình ảnh Tên khoa học Thành phần 

hóa học 

chính 

Công dụng 

Cây xạ 

đen 

 

 

Celastrus hindsii 

Benth.et Hook 

Peptid, 

alcaloid. 

Điều trị ung thƣ, hạn chế 

phát triển của các khối u; 

tiêu viêm giải độc, mát 

gan; ăn ngủ tốt, tăng 

cƣờng sức đề kháng của cơ 

thể. 

Cây cỏ 

ngọt 

 

Stevia rebaudiana 

(Bert.) Hemsl.= 

Eupatorium 

rebaudianum 

Bert., họ Cúc 

(Asteraceae) 

Lá chứa các 

glycosid 

diterpenic: 

steviosid, 

rebaudiosid, 

dulcosid. 

Steviosid có 

độ ngọt cao 

hơn gấp 150 – 

280 lần so với 

saccharose. 

Thay thế đƣờng cho các 

bệnh nhân bị bệnh tiểu 

đƣờng, có tác dụng chữa 

béo phì, dùng trong công 

nghiệp thực phẩm làm chất 

điều vị cho bánh mứt kẹo, 

nƣớc giải khát. 

Cây Ba 

Kích 

 

Radix Morindae 

 

Anthranoid, 

đƣờng, nhựa, 

acid hữu cơ, 

vitamin C. 

 

Chữa liệt dƣơng, di tinh, 

phụ nữ có thai, kinh 

nguyệt chậm, bế kinh, đau 

lƣng mỏi gối… 
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Cây đinh 

lăng 

 

Tieghemopanax 

fruticosus Vig. = 

Panax fruticosum 

L. = Polyscias 

fruticosa Harms, 

họ Ngũ gia 

(Araliaceae). 

Saponin 

triterpenic. 

Chữa cơ thể suy nhƣợc, 

tiêu hoá kém, sốt, sƣng vú, 

ít sữa, nhức đầu, ho, ho ra 

máu, thấp khớp, đau lƣng. 

Cây Hoài 

Sơn 

 

Diosscorea sp. Saponin, 

choline, d-

abscisin II, 

vitamin C, 

mannan, 

phytic acid. 

Chữa tì vị hƣ nhƣợc, ăn 

uống kém tiêu, viên ruột 

kinh niên, tiêu chảy lâu 

ngày không khỏi, phế hƣ, 

ho hen, bệnh tiểu đƣờng, 

di tinh, di liệu, bạch đới. 

Ngƣu tất. 

 

Radix Achiranthis 

bidentatae 

Saponin 

triterpenoid, 

hydratcarbon. 

Dùng sống: trị cổ họng 

sƣng đau, ung nhọt, chấn 

thƣơng tụ máu, bế kinh, đẻ 

không ra nhau thai, ứ 

huyết, tiểu tiện ra máu, 

viêm khớp. 

Tẩm rƣợu: trị đau lƣng, 

mỏi gối, chân tay co quắp, 

tê bại. 

Chiết xuất Saponin làm 

thuốc hạ cholesterol máu. 

Bạch 

truật 

 

Rhizoma 

Atractylodes 

macrocephalae 

Tinh dầu 

(1%), trong đó 

chủ yếu là 

atractylol và 

atractylon. 

Giúp tiêu hoá, trị đau dạ 

dày, bụng đầy hơi, nôn 

mửa, ỉa chảy, phân sống, 

viêm ruột mãn tính, phù 

thũng. 

Bạch chỉ 

 

Radix Angelicae Tinh dầu, 

coumarin, tinh 

bột. 

Làm thuốc giảm đau, nhức 

đầu phía trán, chữa cảm, 

đau răng, ngạt mũi, viêm 

mũi chảy nƣớc hôi, khí hƣ, 

phong thấp, đau do viêm 

dây thần kinh. 
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Đƣơng 

quy 

 

Angelica sinensis 

(Oliv.) Diels, họ 

Cần (Apiaceae). 

Tinh dầu, 

coumarin. 

Chữa các chứng đau đầu, 

đau lƣng do thiếu máu, 

điều hoà kinh nguyệt. 

Thục địa 

 

Thục địa là phần 

rrễ của cây Địa 

hoàng 

(Rehmannia 

glutinóa Libosch, 

thuộc họ Hoa 

mõm chó  

(Scrophulariacea). 

B-sitosterol, 

mannitol, 

stigmasterol, 

campesterol, 

rehmannin, 

catalpol, 

arginine, 

glucose.  

Chữa suy nhƣợc cơ thể, 

suy nhƣợc thần kinh, tiêu 

chảy mạn tính, hen phế 

quản, tăng huyết áp, hứng 

âm hƣ, tinh huyết suy kém, 

mỏi mệt, đau lƣng, mỏi 

gối, khát nƣớc, nƣớc tiểu 

vàng, da hấp nóng, di 

mộng tinh 

Kim 

ngân 

 

Lonicera 

cambodiana 

Pierre, họ Kim 

ngân 

(Caprifoliaceae). 

Flavonoid 

(inosid, 

lonicerin), 

saponin. 

Tiêu độc, hạ nhiệt, chữa 

mụn nhọt, mẩn ngứa. 

Thất diệp 

nhất chi 

hoa 

 

Paris polyphilla 

Sm. và một số 

loài khác thuộc 

chi Paris, họ Hành 

(Liliaceae). 

Saponin 

(diosgenin, 

pennogenin). 

Chữa sốt, rắn độc cắn, ho 

lâu ngày, hen suyễn. 
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Kim tiền 

thảo 

 

Herba Desmodii Saponin, 

flavonoid. 

Chữa sỏi thận, sỏi túi mật, 

sỏi bàng quang, phù thũng, 

đái buốt, đái rắt, ung nhọt. 

Đỗ trọng 

 

Cortex 

Eucommiae 

Nhựa, tinh 

dầu. 

Thuốc bổ thận, gân cốt, 

chữa đau lƣng, mỏi gối, di 

tinh, đái đêm, liệt dƣơng, 

phụ nữ có thai, động thai. 

Chữa cao huyết áp. 

Trinh nữ 

hoàng 

cung 

 

Crinum latifolium 

L. họ Thuỷ tiên 

(Amaryllidaceae). 

Alcaloid, 

saponin, acid 

hữu cơ. 

Điều trị một số dạng ung 

thƣ nhƣ ung thƣ phổi, ung 

thƣ tuyến tiền liệt, ung thƣ 

vú… 

Hà thủ ô 

đỏ 

 

Radix Fallopiae 

multiflorae 

Anthranoid, 

tanin, lecithin. 

Bổ máu, trị thần kinh suy 

nhƣợc, ngủ kém, sốt rét 

kinh niên, thiếu máu, đau 

lƣng, mỏi gối, di mộng 

tinh, bạch đới, đại tiểu tiện 

ra máu, sớm bạc tóc, mẩn 

ngứa. 
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Độc hoạt 

 

Radix Angelicae Tinh dầu, 

coumarin. 

Chữa phong thấp, thân 

mình đau nhức. 

Hạ khô 

thảo 

 

Spica Prunellae Các alcaloid, 

saponin. 

Chữa sƣng vú, lao hạch, 

bƣớu cổ, đau mắt, viêm tử 

cung, viêm gan, ngứa, hắc 

lào, vẩy nến. 

Xuyên 

khung 

 

Rhizoma Ligustici 

wallichii 

Tinh dầu, 

alcaloid. 

Điều kinh, chữa nhức đầu, 

cảm mạo, phong thấp, ung 

nhọt. 

Diệp hạ 

châu  

 

Phyllanthus 

urinaria L 

 Chữa suy gan, viêm gan 

do virut B, xơ gan cổ 

trƣớng 

 

V.1.2. Quy trình thực hiện 

 Khái niệm và nội dung chủ yếu của GACP 

Cơ sở sản xuất dƣợc liệu do Công ty ... chúng tôi đầu tƣ áp dụng các nguyên tắc, tiêu 

chuẩn GACP-WHO, “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức 

Y tế thế giới.  

Xuất phát từ tiêu chuẩn của thuốc là phải có chất lƣợng tốt, an toàn và hiệu quả, nên nguồn 

nguyên liệu làm ra thuốc cũng phải đạt các yêu cầu này. GACP có vai trò rất quan trọng trong việc 

tạo ra nguồn nguyên liệu làm thuốc đạt các tiêu chuẩn trên. Nó bao gồm hai nội dung chính: 

 Thực hành tốt trồng cây thuốc (GAP) và Thực hành tốt thu hái cây thuốc hoang dã (GCP). 
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Mỗi quy trình có nhiều công đoạn, mỗi công đoạn có những tiêu chuẩn riêng cho từng loài 

cây thuốc cụ thể. Nó phụ thuộc vào môi trƣờng tự nhiên, điều kiện sinh thái, nguồn giống, đất 

trồng, biện pháp canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, vận chuyển, xử lý sau thu hoạch 

đến cách đóng gói và bảo quản dƣợc liệu trong kho. Qua đó, ta thấy nội dung của GACP rất rộng 

và khá phức tạp, nó liên quan đến nhiều ngành khoa học kỹ thuật nhƣ sinh học, nông học, dƣợc 

học và khoa học quản lý. 

 

 Nguyên tắc chung của GACP đối với cây thuốc 
- Có nguồn gốc rõ ràng và chính xác về mặt phân loại thực vật. Cây thuốc hay nguyên liệu 

thu hái làm thuốc phải đúng loài, đôi khi là dƣới loài và giống cây trồng. 

- Chỉ thu hái khi cây, hoặc bộ phận cây đạt tiêu chuẩn chất lƣợng theo quy định, sạch và 

không lẫn tạp chất. 

- Không gây tác động xấu đến môi trƣờng, nguồn nƣớc trong khu vực. Hạn chế tối thiểu 

ảnh hƣởng đến sinh cảnh và hệ thực vật nơi thu hái cây thuốc. Đảm bảo giữ cho cây, hoặc quần 

thể loài cây thu hái còn khả năng tái sinh tự nhiên. 

- Phải tuân thủ pháp luật và các quy định của địa phƣơng về trồng trọt và khai thác tài 

nguyên thiên nhiên. 

Quy trình GACP áp dụng trong trồng trọt, thu hái, chế biến, sản xuất, đóng gói, vận chuyển 

dƣợc liệu, nhằm bảo đảm cung cấp nguồn nguyên liệu thực vật làm thuốc có chất lƣợng tốt nhất và 

hiệu lực chữa bệnh cao nhất, cố gắng làm giảm đến mức thấp nhất nguy cơ bị giả mạo và pha trộn. 

Các tiêu chuẩn của GACP đối với từng loài cây làm thuốc sẽ định kỳ đƣợc xem xét lại và bổ sung, 

bởi những yêu cầu về chất lƣợng dƣợc liệu ngày càng cao và nhờ có sự hỗ trợ của các phƣơng 

pháp phân tích hiện đại trong việc kiểm tra chất lƣợng sản phẩm nên mới thực hiện đƣợc. 

 

 Thực hành tốt trồng cây thuốc (GAP) 
GAP có liên quan đến toàn bộ quá trình trồng cây thuốc, từ chọn giống, đất trồng, nƣớc 

tƣới, phân bón, chăm sóc, đến thu hái, chế biến sau thu hoạch, đóng gói, lƣu kho và lập hồ sơ của 

dƣợc liệu.  

+ Giống cây trồng 

Thành phần hoạt chất trong cây phụ thuộc vào yếu tố di truyền, đó là vật liệu nhân giống 

(hữu tính hoặc vô tính). Chất lƣợng của cây trồng và sản phẩm của nó bắt đầu từ chất lƣợng của 

giống. Do đó, giống phải có nguồn gốc rõ ràng và có chứng nhận đúng tên loài, kèm với bản mô tả 

đặc điểm nhận dạng của loài. Giống phải tốt, có khả năng nảy mầm cao, không đƣợc mang mầm 

bệnh, côn trùng và không đƣợc lẫn giống tạp. 

Qua đó cho thấy vấn đề giống cây trồng hết sức quan trọng để tạo ra sản phẩm có chất 

lƣợng tốt và giá trị kinh tế cao. 

 

+ Trồng trọt cây thuốc 

-  Điều kiện môi trƣờng tự nhiên 

Cây thuốc cũng nhƣ các loại cây trồng khác đều sinh trƣởng và phát triển trong những điều 

kiện môi trƣờng tự nhiên thích hợp nhƣ khí hậu (trung bình lƣợng mƣa, nhiệt độ, độ ẩm), độ chiếu 

sáng, địa hình (kiểu địa hình, độ dốc), địa mạo, chất đất (cấu trúc, thành phần đất), khả năng cung 

cấp nƣớc. Đặc biệt, một số loài cây thuốc còn có tính địa phƣơng và khu vực rất cao.  

- Chọn địa điểm 
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Nguyên tắc chung là phải chọn địa điểm phù hợp với điều kiện sinh thái và môi trƣờng 

sống của mỗi loài, để cây thuốc trồng cho sản phẩm với chất lƣợng cao. Nhằm tránh nguy cơ bị ô 

nhiễm, ảnh hƣởng đến sự an toàn của sản phẩm, cơ sở trồng trọt cần phải nắm đƣợc quá trình sử 

dụng đất trƣớc đây, gồm các nội dung: 

+ Loại cây trồng sau cùng tại nơi lựa chọn 

+ Cây đã và đang trồng xung quanh 

+ Các loại thuốc diệt sâu bọ, nấm bệnh và cỏ dại đã sử dụng 

+ Đã dùng làm bãi chăn thả gia súc 

 

-  Phân bón 

Trong nông nghiệp, thƣờng không thể tránh đƣợc việc dùng phân bón để cây trồng đạt sản 

lƣợng cao. Tuy nhiên, cần phải dùng phân bón đúng loại, đúng thời điểm và số lƣợng theo yêu cầu 

phát triển của từng loài cây thuốc. Cần sử dụng phân bón phù hợp để giảm đến mức tối thiểu sự 

thất thoát. Trong thực tế, các loại phân bón hữu cơ và hóa học (đã đƣợc cơ quan nông nghiệp chấp 

nhận) đều đƣợc sử dụng, nhƣng phải có ý kiến của cán bộ kỹ thuật, và đƣợc tiến hành một thời 

gian trƣớc khi thu hoạch theo yêu cầu của ngƣời sử dụng sản phẩm. 

Phân bón phải định kỳ kiểm tra mầm bệnh. Không đƣợc dùng chất thải của ngƣời làm phân 

bón, vì có thể mang vi sinh vật hoặc ký sinh trùng gây bệnh. Phân súc vật (phân chuồng) cần đƣợc 

ủ kỹ để đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với dƣợc liệu. 

 

+ Tƣới tiêu nƣớc 

Cần kiểm tra và xử lý việc tƣới nƣớc và thoát nƣớc theo nhu cầu tăng trƣởng của cây thuốc. 

Phải biết rõ chất lƣợng của nguồn nƣớc tƣới, từ đâu đến, sông, suối, hồ nƣớc hay nƣớc đã qua sử 

dụng, … Nếu không có nguồn nƣớc sạch thì phải kiểm tra các loại vi khuẩn đƣờng ruột (E. coli), 

kim loại nặng và dƣ lƣợng kim loại nặng. 

 

+ Chăm sóc và bảo vệ cây trồng 

Tùy theo đặc điểm sinh trƣởng và phát triển của mỗi loài cây thuốc và bộ phận sử dụng của 

chúng mà đề ra các biện pháp quản lý và chăm sóc phù hợp. Việc áp dụng đúng lúc các biện pháp 

nhƣ che nắng, bấm ngọn, tỉa cành, hái nụ, … là rất cần thiết để có sản phẩm đạt yêu cầu sử dụng 

làm thuốc với chất lƣợng cao. 

Khi cần thiết phải dùng thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ dại thì phải có cán bộ kỹ thuật 

hƣớng dẫn, phải theo quy định mức tồn dƣ tối đa chất hóa học cho phép và mỗi lần sử dụng phải 

đƣợc ghi rõ trong hồ sơ theo dõi. 

 

+ Thu hoạch dƣợc liệu 
Sự hình thành và tích lũy hoạt chất có liên quan với quá trình sinh trƣởng và phát triển của 

cây thuốc. Trong cây nói chung, hoạt chất thƣờng đƣợc tích tụ ở những bộ phận nhất định và đạt 

tỷ lệ cao nhất trong giai đoạn phát triển nhất định của cây. Xác định đƣợc chính xác giai đoạn này, 

đó là thời kỳ thu hoạch sản phẩm. Việc xác định năm thu hái (đối với những cây nhiều năm) và 

thời kỳ thu hái phải tính đến hàm lƣợng hoạt chất và năng suất sản phẩm để đạt giá trị kinh tế tổng 

thể lớn nhất trên một đơn vị diện tích canh tác. 
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Cũng cần chú ý, tuy cùng một loài cây thuốc nhƣng trồng ở các khu vực khí hậu, thổ 

nhƣỡng khác nhau, điều kiện canh tác khác nhau thì thời điểm thu hoạch cũng có khi khác nhau. 

Về cách thu hoạch nói chung cần tuân theo nguyên tắc sau: 

- Không tiến hành khi trời mƣa, đất ƣớt, sƣơng ƣớt và độ ẩm không khí cao. 

- Bao bì dùng khi thu hoạch phải sạch, khô và không có tạp chất. 

- Dụng cụ dùng thu hái cũng phải sạch sẽ, phù hợp để không làm gẫy, giập nát, làm xuống 

cấp dƣợc liệu. 

- Tránh lẫn đất cát, cỏ dại và cây độc hại. 

 

+ Chuyên chở 
Dƣợc liệu sau khi thu hoạch cần đƣợc vận chuyển ngay về nơi sơ chế tại chỗ để loại bỏ 

những phần không dùng làm thuốc, rửa sạch đất (nếu cần) và chặt nhỏ hoặc thái thành miếng tùy 

theo yêu cầu. Khi vận chuyển dƣợc liệu cần theo nguyên tắc sau: 

- Thùng chứa để chuyên chở dƣợc liệu phải đƣợc kiểm tra, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn 

chuyên chở thực phẩm (sạch, không có côn trùng, lỗ thủng, mùi hôi hoặc ô nhiễm chất hóa học…) 

- Thùng chứa phải thoáng gió để tránh sản phẩm bị ủ nóng, lên men hoặc bị mốc khi vận 

chuyển xa. 

 

+ Sơ chế 
Nơi sơ chế dƣợc liệu phải sạch, tránh nhiễm bẩn bởi vật lạ hữu cơ. Dƣợc liệu không đƣợc 

chất đống hoặc đậy tấm che bằng nilon rồi để ngoài trời, làm cho củ bị mọc mầm, quả, lá bị thâm 

đen. Nhiều khi dƣợc liệu chuyên chở về đến nơi sơ chế đã bị mốc hoặc đổi màu, làm chất lƣợng 

của dƣợc liệu bị xuống cấp. 

Làm khô dƣợc liệu càng nhanh càng tốt (đảm bảo khô kiệt) để tránh nguyên liệu bị hƣ hỏng 

hoặc bị lây nhiễm vi sinh vật. Cách làm khô nhƣ sấy ở các lò sấy thủ công, phơi nắng, phơi trong 

bóng râm và thời gian làm khô đều có ảnh hƣởng đến chất lƣợng dƣợc liệu. 

 

+ Đóng gói, bảo quản 
Chất liệu dùng bao gói tùy thuộc vào từng loại dƣợc liệu. Nói chung, phải là nguyên liệu 

dùng cho thực phẩm, tốt nhất là loại mới và sạch, để tránh nhiễm bẩn. 

- Đóng gói nguyên liệu thực vật phải kín, không để dƣợc liệu thò ra ngoài để tránh ô nhiễm 

từ bên ngoài trong khi bảo quản hoặc vận chuyển. 

- Bao bì phải có nhãn ghi tên sản phẩm, ngƣời/ nơi phân phối, số lô sản xuất. Nhãn phải rõ 

ràng, dán chắc, làm từ nguyên liệu không độc và làm theo quy định của nhãn thuốc. 

- Kho chứa phải khô, thoáng gió, mát, nhiệt độ ít thay đổi trong 24h, chống mốc, mọt để 

không làm thay đổi màu sắc, mùi vị và chất lƣợng của dƣợc liệu. 

 

+ Nhân lực 
Nói chung, mọi ngƣời liên quan đến tất cả các giai đoạn tạo nguồn dƣợc liệu từ trồng cây 

thuốc, thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, bảo quản, … đều phải đƣợc huấn luyện những hiểu biết và 

kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc để thực hiện đúng và đầy đủ quy trình GAP. 

Ngƣời làm ngoài đồng ruộng phải biết bảo vệ và giữ vệ sinh môi trƣờng (ví dụ: chất thải cá nhân 

phải đúng nơi quy định, nƣớc thải không dẫn qua nơi trồng cây). Việc ngăn ngừa sự thoái hóa môi 

trƣờng là một yêu cầu để đảm bảo việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc. 
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Ngƣời làm việc trong các kho dƣợc liệu phải khỏe mạnh, đảm bảo vệ sinh cá nhân tốt để tránh ô 

nhiễm cho sản phẩm. Ngƣời bị bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da không đƣợc làm ở nơi chế biến 

sản phẩm. 

 

+ Lập hồ sơ của dƣợc liệu 
Nội dung hồ sơ còn có các phần sau: 

- Tên và địa chỉ của cơ sở hoặc ngƣời trồng cây thuốc, các thông tin đầu vào cho từng lô 

sản phẩm, quy trình có thể tác động vào sản phẩm cần phải ghi chép và lƣu giữ ít nhất 3 năm (kỹ 

thuật canh tác, phân bón, chất diệt sâu bọ, thời gian thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển). 

- Các văn bản thỏa thuận và hƣớng dẫn sản xuất,… giữa cơ sở/ ngƣời sản xuất và ngƣời 

tiêu thụ sản phẩm. 

 

Vậy quy trình sản xuất dƣợc liệu nhƣ sau: 

1. Nuôi trồng cây thuốc 

- Nhận dạng/xác định cây thuốc đã trồng (Chọn cây thuốc, hạt giống, Lai lịch thực vật) 

- Trồng trọt (Chọn địa điểm, xác định môi trƣờng sinh thái và tác động xã hội, Khí hậu, 

Thổ nhƣỡng, Tƣới nƣớc và thoát nƣớc, Chăm sóc và bảo vệ cây) 

- Thu hoạch 

2. Thu hái cây thuốc 

3. Chế biến sau khi thu hoạch 

- Kiểm tra và phân loại 

- Sơ chế 

- Làm khô 

4. Đóng gói và dán nhãn hàng chờ đóng gói 

 

V.2. Thành phần phụ- Chăn nuôi gia súc 

V.2.1. Dê 

Để có dê lai tầm vóc to, cho nhiều thịt thì Dê cái giống đƣợc nuôi trong trang trại là giống 

dê cỏ, tầm vóc nhỏ, năng suất thịt thấp và Dê đực giống là giống dê Bách Thảo, thân hình thanh, 

mảnh, đầu nhỏ, nhẹ, da mỏng, lông mịn.  

1. Chọn giống 
+ Dê cái sinh sản: 

Thân hình thanh, mảnh, đầu nhỏ, nhẹ, da mỏng, lông mịn. Dê cái mắn đẻ (cứ 8 tháng/lứa), 

mỗi lứa 2 con, nuôi con khéo, dê con mau lớn. 

+ Dê đực giống 

Dê đực giống là giống dê Bách Thảo, có tầm vóc to, thân hình cân đối, khoẻ mạnh, không 

khuyết tật, đầu to, ngắn, trán rộng, mắt sáng, tinh nhanh, bốn chân thẳng, khoẻ, đi đứng vững 

chắc, hai hòn cà đều, cân đối. Cứ 15-17 dê cái cần 1 dê đực giống Bách Thảo. 

2. Phối giống 
Để tránh đồng huyết, hàng năm cần chuyển đổi đực giống trong đàn cái hợp lý, không cho 

dê đực giống là anh giao phối với em, hoặc dê đực giống là bố giao phối với con, cháu. 

- Tuổi phối giống lần đầu đối với dê cái  >7 tháng tuổi, dê đực giống Bách Thảo là 8 - 9 

tháng tuổi. 
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- Cái 18-21 ngày dê cái động dục một lần, mỗi lần 2-3 ngày. Phối giống vào ngày thứ 2 sau 

khi có biểu hiện động dục nhƣ thích gần con đực, dê cái ve vẩy đuôi, kém ăn, nhảy lên lƣng con 

khác, âm hộ sƣng, niêm mạc âm hộ đỏ, hồng, niêm dịch từ âm đạo chảy da. 

Sau khi phối 18-20 ngày nếu không thấy thụ thai, dê cái sẽ động dục lại. 

3. Chuồng trại 
Nuôi dê phải làm chuồng sàn cách mặt đất 50-80cm. Chuồng luôn khô, sạch, thoáng mát 

mùa hè và tránh đƣợc gió mùa đông. 

- Sàn bằng gỗ hoặc tre phẳng, chắc có khe rộng 1.5-2cm đủ lọt phân và tránh cho dê không 

bị kẹt chân. 

- Đảm bảo diện tích chuồng nuôi:  

+ Dê giống 1.5- 2 m2/ con. 

+ Dê thịt 0.6 m2/ con 

4. Thức ăn 
Dê ăn đƣợc nhiều loại cỏ, lá cây nhƣ lá xoan, lá mít, lá dâm bụt, lá chuối, sắn dây... và các 

loại cỏ trồng, cỏ tự nhiên. 

Thức ăn tinh gồm thóc, ngô, sắn, khoai lang, lạc.. thức ăn củ nhƣ bí đỏ, khoai lang tƣơi, 

chuối... dê rất thích ăn. Dê giống mỗi ngày ăn khoảng 0.3 kg thức ăn tinh, dê thịt mỗi ngày ăn 

khoảng 0.4 kg thức ăn tinh. 

- Không cho dê ăn những thức ăn đã ôi thối, mốc hoặc lẫn đất, cát. 

- Không chăn thả dê nơi trũng, lầy, có nƣớc đọng để phòng ngừa bệnh giun sán cho dê. 

- Hàng ngày chăn thả từ 7-9 giờ/ngày. Mùa đông khô hanh, thiếu cỏ, ban đêm cần cho dê ăn 

thêm 3-5kg cỏ, lá tƣơi/con/ngày. Cho uống nƣớc sạch thoả mãn trƣớc khi chăn cũng nhƣ sau khi 

dê về chuồng. 

5. Chăm sóc dê mẹ và dê lai 
- Dê chửa 150 ngày (dao động từ 147-157) thì đẻ. Sau khi đẻ cần lấy khăn mềm, sạch lau 

khô lớp màng nhầy ở mồm, mũi để tránh ngạt thở dê con. 

- Sau khi đẻ 30 phút cho dê con bú sữa đầu ngay nhằm tăng cƣờng sức khoẻ, sức đề kháng 

dê con. 

- Không cho dê mẹ ăn nhau thai. Cho dê mẹ uống nƣớc ấm pha muối 0,5% hoặc nƣớc 

đƣờng 10%. 

- Nuôi nhốt dê mẹ và dê con tại chuồng 3-5 ngày đầu tiên với thức ăn xanh non, ngon, dễ 

tiêu, sau đó chăn thả gần nhà tối về chuồng cho dê mẹ ăn thêm 0,2-0,3kg thức ăn xanh/ngày. 

- Đến 21-30 ngày tuổi cho dê con chăn thả theo đàn. 

- Dê con lai sau 3 tháng tuổi, tách riêng dê đực, cái, các loại dê lai trên 3 tháng tuổi và dê 

thịt trƣớc khi bán 1-2 tháng cần bổ sung thêm 0,1-0,3kg ngô, khoai, sắn/con/ngày. 

6. Phòng và trị bệnh 
- Phòng bệnh: định kỳ 6 tháng tiêm phòng các loại vacxin tụ huyết trùng .. và tẩy giun sán 

cho dê/1 lần. 

- Hàng ngày kiểm tra 2 lần trƣớc khi chăn thả và sau khi về chuồng phát hiện những con dê 

bỏ ăn, đau ốm, loét miệng, chƣớng bụng đầu hơi để kịp thời trị bệnh. 

 

V.2.2. Bò 

1. Giống và cách chọn giống: 

- Nên chọn bò giống là những con có thể chất khoẻ mạnh và có những đặc điểm sau: 
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+ Ngoại hình cân đối, lông óng mƣợt, da mềm. 

+ Đầu cổ linh hoạt. Mặt ngắn, trán rộng, mắt sáng, mõm bẹ, bộ răng còn tốt. 

+ Lƣng dài, thẳng. Ngực sâu, rộng. Bụng tròn, gọn. 

+ Mông nở. Đuôi dài, gốc đuôi to. 

+ Chân thẳng, bƣớc đi vững chải, chắc chắn. Móng khít. 

+ Yếm rộng, bao da rốn phát triển. 

2. Chuồng trại: 

- Đảm bảo diện tích chuồng trại hợp lý: bò giống 4 m
2
/ con, bò thịt 2.5-3 m

2
/ con. 

- Đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, đông ấm hè mát.  

- Bố trí máng ăn và máng uống riêng biệt. 

3. Thức ăn: 

- Thức ăn thô: Bao gồm  

+ Cỏ tự nhiên, cỏ trồng. 

+ Rơm: Rơm cần đƣợc xử lý trƣớc khi cho bò ăn bằng cách ủ kín khí rơm với urê. 

+ Cỏ thu cắt phơi khô. 

Mỗi ngày bò ăn khoảng 15 kg cỏ và thức ăn thô khác. 

- Thức ăn tinh: Cám gạo, ngô, bột sắn... trộn thêm khô đỗ tƣơng, bột cá hoặc với U rê để 

đƣợc hổn hợp thức ăn đảm bảo dinh dƣỡng. Mỗi ngày bò giống và bò cái ăn khoảng 2 kg thức ăn 

tinh, bò thịt ăn khoảng 1.5 kg thức ăn tinh. 

4. Chăm sóc nuôi dƣỡng: 

- Phương thức nuôi: 

Phƣơng thức nuôi hiệu quả là bán chăn thả, buổi ngày chăn thả cho ăn cỏ tự nhiên, ban đêm 

nhốt tại chuồng để cho ăn thêm cỏ và thức ăn tinh. 

Đối với bò vỗ béo, có thể nuôi nhốt tại chuồng trong suốt 2 tháng trƣớc khi bán. 

- Nuôi dưỡng bê từ 1-6 tháng tuổi: 

+ Cần cho bê bú sữa ngay sau khi sinh càng sớm càng tốt để chống còi cọc về sau và tăng 

đƣợc khả năng chống bệnh tật. 

+ Tuần đầu giữ bê và bò mẹ ở nhà. 

+ Khi bê đƣợc một tháng tuổi chăn thả theo mẹ gần nhà và tập ăn thức ăn tinh. 

+ Từ 3-6 tháng tuổi: Ngoài ăn thức ăn trên bãi chăn, mỗi ngày cho bê ăn thêm 5-10kg cỏ 

tƣơi, 0.2kg thức ăn tinh. Cai sữa bê vào lúc 6 tháng tuổi. 

- Nuôi dưỡng bò từ 6-24 tháng tuổi: 

+ Chăn thả là chính. 

+ Hàng ngày cần bổ sung thêm 10-15 kg thức ăn xanh tại chuồng cho bò, 0,5-1kg thức ăn 

tinh 

+ Mùa thiếu cỏ, mỗi ngày có thể cho ăn thêm 2-4kg cỏ khô, hoặc rơm ủ với Urê để thay cho 

thức ăn xanh bổ sung. 

+ Mỗi ngày bổ sung từ 20-30g muối ăn vào nƣớc uống cho bò. Luôn luôn có nƣớc sạch 

trong máng uống vào ban đêm, đặc biệt là mùa hè và mùa sử dụng rơm khô làm thức ăn bổ 

sung cho bò tại chuồng. 

- Vỗ béo bò trước khi bán thịt: 

Trƣớc khi bán thịt, nếu bò gầy ta cần vỗ béo khoảng 2 tháng sẽ cho lợi nhuận cao. Để bò 

nhanh béo ta áp dụng các kỹ thuật sau: 

+Tẩy giun sán trƣớc lúc vỗ béo. 
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+ Nuôi nhốt tại chuồng suốt thời gian vỗ béo. 

+ Mỗi ngày cho ăn 8-10kg thức ăn thô xanh, 3-5 kg thức ăn tinh chia làm 4-5 bữa trong 

ngày. 

+ Thức ăn tinh đƣợc trộn theo công thức: 44% bột sắn + 50% bột ngô+ 3% U rê + 1% muối 

+ 2% bột xƣơng. Hoặc 70% bột sắn+ 20% cám gạo+ 3% U rê+ 1% muối+ 2% bột xƣơng. 

+ Luôn luôn có nƣớc sạch trong máng uống cho bò trong thời gian vỗ béo. 

+ Bán bò khi kết thúc thời gian vỗ béo 

5. Vệ sinh phòng bệnh: 

- Hàng ngày cần dọn phân cho vào hố phân ủ hoặc cho vào công trình khí sinh học, định kỳ 

bơm thuốc sát trùng chuồng trại. 

- Thƣờng xuyên tắm chải. Diệt ký sinh trùng ngoài da nhƣ Mòng, Ghẻ, Rận, Ve...bằng 

Neguvol pha với xà phòng và dầu ăn bôi lên chỗ ký sinh trùng cƣ trú, hoặc dùng bình xịt Hantox. 

- Tẩy giun đũa cho bê ở giai đoạn 15-20 ngày tuổi, và tẩy lại lần 2 sau một tháng. 

- Định kỳ tiêm phòng bệnh cho bò các loại Vắc xin Tụ huyết trùng và Lỡ mồm long móng 

theo hƣớng dẫn của Thú y. 

 

V.2.3. Heo 

1. Chọn heo giống.  

Nên chọn giống heo tốt, khỏe mạnh, an nhanh, than dài, mông vai nở, háng rộng, bốn chân 

thẳng, chắc chắn, có bộ móng tốt, âm hộ (hoa) phát triển tốt, núm vú nổi rõ, hai hàng vú thẳng 

phân bố đều, khoảng cách hai hàng vú gần nhau là tốt. Heo nái có ít nhất 12 vú trở lên. Chú ý nên 

chọn những con có tính tình hiền lành. 

2. Phối giống:  

Phối giống cho heo vào thời gian 7-8 tháng tuổi đạt trọng lƣợng từ 90-120 kg. Heo lên 

giống ăn ít hoặc bỏ ăn, cắn phá chuồng, kêu réo liên tục, nhảy lên lƣng của heo khác, âm hộ sƣng 

đỏ, có thể có nƣớc nhầy chảy ra. Thời gian heo lên giống từ 3-5 ngày, phối giống vào cuối ngày 

thứ hai hoặc sang ngày thứ ba là tốt. Phối vào lúc heo chịu đực. Biểu hiện heo chịu đực: heo đứng 

im cho con khác nhảy lên lƣng nó, hoặc ngƣời dùng hai tay ấn mạnh lên lƣng heo vẫn đứng im, 

dịch nhờn âm hộ keo đặc lại. Có thể phối giống bằng heo đực nhảy trực tiếp hoặc bơm tinh nhân 

tạo, nên phối kép (phối hai lần), lần phối thứ hai cách lần phối thứ nhất từ 6-8 giờ.  Không nên 

dùng heo đực có trọng lƣợng quá lớn nhảy với heo nái mới phối lần đầu. Chuồng cho heo phối 

phải sạch sẽ, nên rải rơm hoặc cỏ khô xuống dƣới nền chuồng là tốt nhất.    

3. Chuồng trại:     

Chọn địa điểm cao ráo sạch sẽ, thoáng mát, có rèm che lúc mƣa gió. 

Nền chuồng làm bằng xi măng, có độ dốc khoảng 2 %, không tô láng (để tránh hiện tƣợng 

heo bị trƣợt). Diện tích chuồng nái nuôi con khoảng 4-5 m2/con, có ô cho heo con. Có máng ăn, 

núm uống tự động riêng biệt đúng kích cỡ. Ngoài chuồng có rãnh thoát phân và hố phân cách xa 

chuồng. 

4. Chăm sóc heo: 

- Heo nái mang thai: 

Sau thời gian phối từ 18-21 ngày nếu heo không đòi đực lại thì coi nhƣ heo đã có chửa. 

Thời gian heo chửa 114 ngày (3 tháng + 3 tuần + 3 ngày) ± 3 ngày.  

Tùy tầm vóc của heo nái mập, gầy mà cho ăn lƣợng thực phẩm hợp lý 1.5-2 kg/ con/ngày. 

Ngày heo đẻ có thể không cho ăn để tránh sốt sữa.   
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Trong thời gian chửa 2 tháng đầu không nên di chuyển heo nhiều, tránh gây sợ sệt heo sẽ 

bị tiêu thai. Trong thời gian chửa nên cho heo ăn thêm rau xanh, cỏ xanh.  Cung cấp nƣớc sạch 

cho heo uống theo nhu cầu.    

- Heo nái đẻ và heo con theo mẹ:  

Trƣớc ngày heo đẻ 2-3 ngày, vệ sinh chuồng trại, tắm chải heo mẹ sạch sẽ, diệt ký sinh 

trùng ngoài da. 

Heo nái sắp đẻ biểu hiện: Ỉa đái vặt, bầu vú căng mọng, bóp đầu vú sữa vọt ra, khi thấy 

nƣớc ối và phân xu, heo nái rặn từng cơn là heo con sắp ra.   

Heo con đẻ ra dùng giẻ sạch lau nhớt ở miệng, mũi, lau khô, cắt rốn, bấm răng bỏ vào ô úm 

(sát trùng cuống rốn và dụng cụ bằng bông y tế nhúng cồn Iốt). Sau đó cho heo con bú "sữa đầu" 

càng sớm càng tốt để có sức đề kháng chống lại những nhiễm khuẩn phổ biến, giữ ấm cho heo con 

từ 31-33 0C trong mấy ngày đầu bằng bóng đèn điện hoặc rơm, bao bố.   

Bình thƣờng heo đẻ 5-10 phút/con. Nếu ra nƣớc ối và phân xu sau 1-2 giờ rặn đẻ nhiều mà 

không đẻ hoặc con nọ cách con kia trên 1 giờ thì phải mời thú y can thiệp.   

Trƣờng hợp heo mẹ khỏe, bình thƣờng không nằm đè con thì nên cho heo con bú tự do là 

tốt nhất. Nếu nhốt vào ô úm thì tối thiểu cho bú 1 giờ 1 lần. Nên sắp xếp heo con có khối lƣợng 

nhỏ cho bú vú phía trƣớc để đàn heo con phát triển đều.   

Heo con đẻ ra trong 1-3 ngày đầu chích sắt liều 200 mg/con (1-2 cc/con). Nếu heo mẹ thiếu 

sữa thì có thể cho heo con ăn dặm thêm các chế phẩm dinh dƣỡng dành cho heo con sơ sinh. Từ 7-

10 ngày tập cho heo con ăn bằng loại thức ăn dễ tiêu. Thiến heo đực vào khoảng 3-7 ngày tuổi.  

Nên tập heo con ăn sớm để có thể cai sữa. Tùy điều kiện thức ăn và tình trạng đàn heo mà cai sữa 

hợp lý. Nên cai sữa vào khoảng từ 28-35 ngày tuổi.   

Thời kỳ heo nái nuôi con, thức ăn phải tốt, máng phải sạch sẽ, không để thức ăn mốc, thừa, 

máng uống phải luôn đầy nƣớc vì heo tiết sữa sẽ uống rất nhiều nƣớc, không nên thay đổi thức ăn 

của heo nái. 

Gần ngày cai sữa nên giảm lần bú của heo con và tăng lƣợng thức ăn để chuẩn bị cho giai 

đoạn sống tự lập. Đồng thời giảm thức ăn của heo mẹ để giảm tiết sữa.   

- Luôn đảm bảo đàn heo sạch sẽ, thoáng mát, khu vực chăn nuôi phải yên tĩnh, không xáo 

trộn ảnh hƣởng đến heo. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra phát hiện những trƣờng hợp bất thƣờng xảy ra. Đánh dấu theo 

dõi, kiểm tra thức ăn hàng ngày để điều chỉnh kịp thời. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra nƣớc uống, thức ăn trƣớc khi dùng.    

5. Thức ăn: 

Heo nái nuôi con: Nên sử dụng thức ăn hỗn hợp của các xí nghiệp thức ăn gia súc có uy 

tín, mới sản xuất.   

Heo con từ tập ăn đến 20 kg: Nên sử dụng thức ăn hỗn hợp của các xí nghiệp thức ăn gia 

súc có uy tín, mới sản xuất.   

Heo giống mỗi ngày ăn khoảng 1.5 kg thức ăn tinh bao gồm cám và các loại thức ăn hỗn 

hợp khác nhƣ khoai, bột cá, bột đậu. 

Heo thịt mỗi ngày ăn khoảng 2.5 kg thức ăn tinh. 

Nƣớc uống cho heo phải sạch sẽ và đủ lƣợng nƣớc theo nhu cầu.   

6. Phòng và trị bệnh: 

  - Rửa và phun thuốc sát trùng chuồng trại sạch sẽ ít nhất 3-7 ngày trƣớc khi thả heo vào 

chuồng.  
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- Hàng ngày phải quét phân trong chuồng giữ cho chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. - Xử lý 

xác chết gia súc nghiêm ngặt: Chôn sâu, đốt... 

- Nên có kế hoạch rửa chuồng, phun thuốc sát trùng và diệt ruồi, muỗi mỗi tháng một 

lần.     

- Trƣớc khi phối giống chích ngừa đầy đủ các loại vaccin phòng bệnh dịch tả, tụ huyết 

trùng, phó thƣơng hàn. 

- Định kỳ chích ngừa cho heo nái các bệnh giả dại, parvovirus, viêm phổi theo sự hƣớng 

dẫn của nhà sản xuất.     

- Chích ngừa đầy đủ các loại vaccin phòng bệnh phó thƣơng hàn, tụ huyết trùng, dịch tả, 

sau 2-3 tuần chích lập lại lần 2 cho heo con. 

- Bắt buộc chích ngừa bệnh Lở mồm long móng và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh 

lở mồm long móng theo sự hƣớng dẫn của trạm thú y địa phƣơng.     
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CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ 

TẦNG KỸ THUẬT 

 
VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng 

VI.1.1 Tiêu chuẩn về khu đất xây dựng. 

+ Phù hợp với quy hoạch đƣợc duyệt. 

+ Địa thế cao, bằng phẳng, thoát nƣớc tốt. 

+ Đảm bảo các quy định an toàn và vệ sinh môi trƣờng. 

+ Không gần các nguồn chất thải độc hại. 

+ Đảm bảo có nguồn thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nƣớc từ mạng lƣới cung cấp chung. 

 

VI.1.2. Quy hoạch mặt bằng tổng thể khu đất. 

Tổng diện tích xây dựng : 150,000 m
2 

(15ha) 

Quy hoạch tổng thể các công trình của dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn thả gia súc 

sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng nhƣ sau: 

 
Chú thích: 

Đƣờng nội bộ 

 
Trồng cỏ 

Trồng cây dƣợc liệu có mái che  Sân bê tông 
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1. Nhà bảo vệ 

2. Cổng phụ 

3. Văn phòng 

4. Nhà nghỉ công nhân 

5. Nhà ăn 

6. Xƣởng sấy 

7. Kho dƣợc liệu 

8. Chuồng dê 

9. Chuồng bò 

10. Chuồng heo 

11. WC chung 

12. Hố ủ phân 

 

VI.2. Thiết kế khu sản xuất dƣợc liệu 

VI.2.1. Tiêu chuẩn thiết kế nhà xƣởng 

 Nhà xƣởng phải có cấu trúc vững chắc và đƣợc bảo quản, tu bổ tốt. Những khu vực có bụi 

bẩn nhƣ các khu sấy khô hoặc xay, phải đƣợc cách ly đối với các khu sạch, tốt hơn là ở trong 

những toà nhà riêng, tránh không để vật liệu xây dựng lan truyền những chất không tốt cho dƣợc 

liệu. Khi việc xây dựng đã hoàn tất, các vật liệu xây dựng không đƣợc toả ra hơi độc. Nên tránh 

dùng những loại vật liệu không thể làm sạch và khử trùng triệt để nhƣ gỗ, trừ khi thấy rõ chúng 

không phải là nguồn gây ô nhiễm. 

Cần thiết kế nhà xƣởng thế nào để: 

Có đủ không gian làm việc nhằm thực hiện đƣợc tất cả các hoạt động một cách thích hợp; 

Tạo điều kiện dễ dàng cho các khâu từ trồng trọt, thu hoạch đến chế biến và xuất kho hoạt 

động hiệu quả và hợp vệ sinh 

 Có thể khống chế nhiệt độ và độ ẩm một cách thích hợp; 

 Có thể kiểm soát đƣợc lối vào các bộ phận khác nhau khi thích hợp; 

 Ngăn chặn sự xâm nhập của các chất gây ô nhiễm nhƣ khói, bụi, ... từ môi trƣờng bên 

ngoài; 

 Ngăn sự xâm nhập và ẩn nấp của các loài có hại, thú nuôi và gia súc; 

 

VI.2.2. Thiết kế các khu xử lý dƣợc liệu 

 Sàn phải chống thấm, không trơn trợt và làm bằng vật liệu không độc, không có khe nứt, 

dễ làm vệ sinh và khử trùng.  

 Sàn nên hơi nghiêng đủ để các chất lỏng chảy vào các cống thoát gom ra ngoài. 

 Tƣờng vách nên đƣợc ốp những vật liệu chống thấm, không hút ẩm, và có thể rửa sạch, 

kín và không có côn trùng, sơn màu sáng. Góc giữa các bức tƣờng, giữa tƣờng và sàn, giữa tƣờng 

và trần nhà, cũng phải trát kín và ốp loại vật liệu dễ làm vệ sinh. 

 Trần nhà cần đƣợc thiết kế, thi công và hoàn thiện thế nào để tránh đất, buị tích tụ, giảm 

thiểu lƣợng nƣớc ngƣng tụ, phát triển nấm mốc, bong vảy và phải dễ làm vệ sinh. 

 Cửa sổ và những khoảng trống khác cần đƣợc xây dựng thế nào để tránh đất, bụi tích tụ, 

và những khoảng để mở cần gắn lƣới chắn côn trùng. Những lƣới này cũng có thể dễ tháo ra đƣợc 

để làm vệ sinh và tu bổ, giữ trong tình trạng tốt. Các ngƣỡng cửa sổ bên trong nhà, nếu có, cần 

phải nghiêng để tránh bị sử dụng làm kệ. 

 Cửa cái cần có bề mặt trơn láng, không hút ẩm và có thể tự động đóng kín thích hợp. 

 Cầu thang, buồng thang máy, và các cấu trúc phụ nhƣ bệ đứng thang, máng trƣợt phải có 

vị trí và xây dựng thế nào để không gây ô nhiễm cho dƣợc liệu. Các máng trƣợt phải có cửa mở để 

kiểm tra và làm vệ sinh. 

 Các cấu trúc trên cao và những đồ trang trí phải đƣợc lắp đặt sao cho có thể tránh ô nhiễm 

dƣợc liệu (cả nguyên liệu và dƣợc liệu đã chế biến) do hơi nƣớc ngƣng tụ và nhỏ giọt và cần đƣợc 
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bảo vệ để tránh đƣợc ô nhiễm nếu có bể vỡ. Các cấu trúc này không đƣợc gây trở ngại cho việc 

làm vệ sinh. Khi thích hợp, cần cách nhiệt, thiết kế và hoàn thiện các cấu trúc này để ngăn bụi bẩn 

tích tụ, giảm tối thiểu tình trạng hơi nƣớc ngƣng tụ, phát triển nấm mốc và dễ làm vệ sinh. 

 Khu sinh hoạt, khu nhà bếp và ẩm thực, các phòng thay quần áo, phòng vệ sinh và những 

khu nuôi động vật, phải hoàn toàn cách ly và không đƣợc mở thông trực tiếp với các khu xử lý 

dƣợc liệu. 

 
Nhà bảo vệ Xƣởng sấy + rửa dƣợc liệu 
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Kho chứa dược liệu Hàng rào B40 

 

 

 Xử lý nước thải và chất thải: 

Cơ sở có một hệ thống hiệu quả để xử lý nƣớc thải và chất thải và hệ thống này phải luôn 

luôn đƣợc bảo quản trong tình trạng tốt và tu bổ tốt. Tất cả các đƣờng ống nƣớc thải (gồm cả hệ 

thống cống rãnh) phải đủ lớn để dẫn thoát đƣợc lƣợng nƣớc thải của thời điểm hoạt động tốt đa, và 

phải đƣợc xây dựng thế nào để tránh ô nhiễm nguồn cung cấp nƣớc uống. 

 

Chiếu sáng 

Phải bố trí chiếu sáng thiên nhiên và nhân tạo đủ trên toàn bộ cơ sở. Khi thích hợp ánh sáng 

không đƣợc làm đổi màu và cƣờng độ phải tốt thiểu là: 

 500 lux ở tất cả điểm kiểm tra. 

 220 lux trong phòng làm việc. 

 110 lux ở các khu vực khác. 
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Thiết bị chiếu sáng và bóng đèn treo bên trên vật liệu cây thuốc ở bất kỳ giai đoạn chế biến 

nào cũng phải thuộc loại an toàn và đƣợc bảo vệ tránh làm ô nhiễm nguyên liệu cây thuốc trong 

trƣờng hợp bị bể. 

 

Thông gió 

Cần phải bố trí thông gió đủ để ngăn ngừa sức nóng quá mức, hơi nƣớc ngƣng tụ và bụi và 

làm mất không khi ô nhiễm. Không bao giờ để không khí lƣu thông từ nơi bẩn đến nới sạch. Các 

lỗ thông gió phải đƣợc cung cấp một màng lọc lƣới hay thể bao bảo vệ khác bằng vật liệu không 

rỉ. Màng lọc phải có thể lấy ra dễ dàng để làm sạch. 

 

Lưu trữ chất thải và phế liệu. 

Cần phải cung cấp tiện nghi để lƣu trữ chất thải và phế liệu trƣớc khi mang đi khỏi cơ sở. 

Các tiện nghi này phải đƣợc thiết kế làm sao để ngăn ngừa vật ký sinh tiếp cận đến chất thải hay 

phế liệu và tránh gây ô nhiễm dƣợc liệu, nƣớc uống, thiết bị và công trình xây dựng của cơ sở. 

Thùng đực rác có ghi rõ ràng cần đƣợc cung cấp và đổ đi hàng ngày. 

 

VI.3. Thiết kế chuồng trại 

VI.3.1. Yêu cầu chung hệ thống chuồng trại 

- Tạo cho đàn bò, dê, heo đƣợc an toàn, thoải mái, dễ chịu khi ăn uống, nghỉ ngơi, di 

chuyển và xuất nhập.  

 - Tạo sự an toàn và thuận tiện cho ngƣời chăn nuôi trong việc quản lý, chăm sóc và nuôi 

dƣỡng.  

- Tạo ra đƣợc tiểu khí hậu tốt, hạn chế tối đa những tác động xấu của thời tiết khí hậu lên 

cơ thể gia súc.  

- Đảm bảo thuận lợi cho công tác thú y và vệ sinh môi trƣờng.  

- Đảm bảo liên thông hợp lý giữa các bộ phận trong toàn trại để giảm thiểu chi phí vận 

hành sản xuất.  

- Đơn giản nhằm tiết kiệm chi phí xây dựng, nhƣng có thể sử dụng đƣợc lâu dài và ổn định. 

 

VI.3.2. Các bộ phận cơ bản của khu chuồng trại. 

Thiết kế khu chuồng trại chăn nuôi bò, dê, heo phối hợp các bộ phận cấu thành sau đây 

thành một hệ thống hoạt động hoàn chỉnh:  

- Hệ thống đồng cỏ: đƣợc trồng với diện tích 1 ha đảm bảo cho việc cung cấp đầy đủ thức 

ăn thô xanh hằng ngày.  

- Hệ thống cung cấp thức ăn: bao gồm kho chứa và dụng cụ chế biến thức ăn tinh và thức 

ăn thô, máy phối trộn và phân phối thức ăn, lối đi cấp phát thức ăn và máng ăn.  

- Hệ thống cấp nƣớc: bao gồm nguồn nƣớc, bơm, bể chứa, đƣờng ống cấp nƣớc và máng 

uống.  

- Hệ thống chăm sóc quản lý bò, heo, dê: gồm các ô chuồng, sân vận động, đƣờng đi, thiết 

bị thú y, các thiết bị nhập và xuất bán gia súc. 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải: gồm rãnh thoát, hệ thống ao lắng, ao lƣu và khu vực sử dụng 

nƣớc thải.  

- Hệ thống xử lý phân: gồm thiết bị thu dọn và vận chuyển phân, thiết bị ủ và khu vực sử 

dụng phân.  
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- Khu vực quản lý/kinh doanh: gồm văn phòng làm việc, cầu cân, nơi đỗ xe và nơi vui chơi 

giải lao dành cho công. 

 

VI.3.3. Tiêu chuẩn kiến trúc của chuồng trại 

 ▪ Hƣớng chuồng: 

Mục tiêu chính của chuồng trại là bảo vệ cho bò, heo, dê không bị tác động xấu của điều 

kiện thời tiết khí hậu. Do vậy, hƣớng chuồng đƣợc bố trí phù hợp để tránh mƣa tạt, gió lùa, đảm 

bảo che nắng, thoáng mát và thoát nƣớc tốt. Chuồng hƣớng về phía Đông – Nam có ánh sáng và 

thông thoáng tốt. 

▪ Mặt bằng và nền chuồng: 

Nền chuồng cao hơn mặt đất bên ngoài khoảng 40-50cm để nƣớc mƣa không thể tràn vào 

chuồng.Nền chuồng đƣợc láng bê tông, mặt nền chuồng không gồ ghề, và không trơn trƣợt, có độ 

dốc hợp lý (2-3%), xuôi về phía rãnh thoát nƣớc để bảo đảm thoát nƣớc dễ dàng khi dội rửa.  

▪ Tƣờng chuồng: 

Tƣờng chuồng bao quanh để tránh mƣa hắt và ngăn bò, heo, dê. Tƣờng đƣợc xây bằng 

gạch, bề mặt tƣờng đảm bảo dễ dàng quét rửa tiêu  độc khi cần thiết. Mặt trong của tƣờng quét vôi 

trắng, vừa  đảm bảo vệ sinh vừa tạo ra bề mặt phản chiếu ánh sáng trong chuồng tốt. 

▪ Mái chuồng: 

Mái chuồng đƣợc lằm bằng tôn, mái làm cao và thoáng khí. 

▪ Máng ăn: 

Trong điều kiện chăn nuôi theo trang trại có quy mô lớn cần phải có máng ăn trong chuồng 

cho bò, heo, dê để đảm bảo vệ sinh. Máng ăn đƣợc xây bằng gạch láng xi măng. Máng ăn không 

quá sâu để dễ gây tồn đọng thức ăn và khó vệ sinh. Các góc của máng ăn lƣợn tròn và trơn nhẵn,  

đáy máng dốc và có lỗ thoát nƣớc ở cuối để thuận tiện cho việc rửa máng. Thành máng phía trong 

(phía bò ăn) thấp hơn thành máng ngoài để thức ăn không rơi vãi ra lối đi. 

▪ Máng uống và hệ thống cấp nƣớc: 

Nguồn nƣớc sử dụng cho bò đƣợc đảm bảo sạch, lành và ngon. Dùng máng uống tự động  

để cung cấp đủ nƣớc theo nhu cầu của bò, heo, dê. Máng uống đƣợc cố định ở độ cao 0.8m từ mặt 

đất và giữ cho có cùng mực nƣớc với bể chứa nƣớc (theo kiểu bình thông nhau). 

▪ Róng ngăn và cửa ra vào: 

Róng đƣợc làm bằng sắt, chiều cao của róng ngăn giữa 2 ô thƣờng khoảng 80-100cm, 

chiều dài bằng 2/3 chỗ nằm. Ngoài róng ngăn ô, có róng ngăn phía trƣớc ngang tầm vai để bò 

không bƣớc vào máng ăn hay máng uống. Các róng chuồng hơi tròn cạnh để tránh cho con vật bị 

xây xát. 

▪ Hệ thống làm mát: 

Làm mát trực tiếp cho cơ thể bò, heo, dê bằng hệ thống quạt thông gió. Quạt làm tăng lƣu 

thông không khí xung quanh cơ thể. Hệ thống làm mát này có hiệu quả cao trong cả điều kiện khí 

hậu khô cũng nhƣ ẩm. 

▪ Sân chơi và đƣờng đi: 

Sân chơi có hàng rào để bò, heo, dê có thể vận động tự do. Sân đƣợc lát bằng gạch với diện 

tích khoảng 15-20 m
2
/con. Trong sân chơi cũng bố trí máng ăn, máng uống và cây bóng mát.  

Đƣờng đi cho ăn trong chuồng đƣợc bố trí nhằm thuận tiện nhất theo vị trí chuồng trại. Và 

đƣờng đi bên ngoài bố trí thuận nhất cho việc vận chuyển thức ăn và công tác vệ sinh. Dọc hai bên 

đƣờng đi ngoài chuồng có cây bóng mát. 
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▪ Hệ thống kho chứa và can thiệp thú y: 

Xây dựng khu vực chế biến và phối trộn thức ăn kèm theo các kho chứa thức ăn tinh, kho 

chứa cỏ khô, bể ủ thức ăn xanh... Kho thoáng mát, tránh ánh nắng, luôn đề phòng sự phát triển của 

các loại vi khuẩn, nấm mốc, tránh ruồi nhặng, các loại côn trùng và chuột gây hại. Các vật chứa 

thức ăn có nắp đậy kín.  

Trong khu vực một trại có chuồng cách ly và phòng thú y. Chuồng thú y đƣợc đặt ở khu 

đất riêng biệt, thấp hơn chuồng nuôi, xa khu vực chăn nuôi (khoảng 200m) và cuối hƣớng gió. 

Trong chuồng thú y có chỗ dùng làm kho thuốc và dụng cụ thú y, có các ô chuồng để nuôi cách lý 

gia súc ốm với  đầy đủ các phƣơng tiện cung cấp thức ăn, nƣớc uống, vệ sinh và làm mát.  

 
Hình: Thiết kế chuồng bò 
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Hình: Thiết kế chuồng dê 
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Hình: Thiết kế chuồng lợn 

 

VI.4. Giải pháp kỹ thuật 

 Hệ thống điện: 

Hệ thống chiếu sáng bên trong đƣợc kết hợp giữa chiếu sáng nhân tạo và chiếu sáng tự 

nhiên.  

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài đƣợc bố trí hệ thống đèn pha, ngoài việc bảo đảm an ninh 

cho công trình còn tạo đƣợc nét thẩm mỹ cho công trình vào ban đêm. Công trình đƣợc bố trí trạm 

biến thế riêng biệt và có máy phát điện dự phòng. Hệ thống tiếp đất an toàn, hệ thống điện đƣợc 

lắp đặt riêng biệt với hệ thống tiếp đất chống sét. Việc tính toán thiết kế hệ thống điện đƣợc tuân 

thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn qui định của tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn ngành. 

 

 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 dùng cho trang trại bò 

Việc tính toán cấp thoát nƣớc đƣợc tính theo tiêu chuẩn cấp thoát nƣớc cho công trình công 

cộng và theo tiêu chuẩn PCCC quy định. 

 

 Hệ thống chống sét 
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Hệ thống chống sét sử dụng hệ thống kim thu sét hiện đại đạt tiêu chuẩn. 

Hệ thống tiếp đất chống sét phải đảm bảo Rd < 10 Ω và đƣợc tách riêng với hệ thống tiếp 

đất an toàn của hệ thống điện. 

Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt phải đƣợc bảo trì và kiểm tra định kỳ. 

Việc tính toán thiết kế chống sét đƣợc tuân thủ theo quy định của quy chuẩn xây dựng và 

tiêu chuần xây dựng hiện hành. 

 

 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy 

Công trình đƣợc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực công cộng để đảm bảo 

an toàn tuyệt đối cho công trình. Hệ thống chữa cháy đƣợc lắp đặt ở những nơi dễ thao tác và 

thƣờng xuyên có ngƣời qua lại. 

Hệ thống chữa cháy: ống tráng kẽm, bình chữa cháy, hộp chữa cháy,… sử dụng thiết bị của 

Việt Nam đạt tiêu chuẩn về yêu cầu PCCC đề ra. 

Việc tính toán thiết kế PCCC đƣợc tuân thủ tuyệt đối các qui định của qui chuẩn xây dựng 

và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

 

 Hệ thống thông tin liên lạc 

Toàn bộ công trình đƣợc bố trí một tổng đài chính phục vụ liên lạc đối nội và đối ngoại. 

Các thiết bị telex, điện thoại nội bộ, fax (nếu cần) đƣợc đấu nối đến từng phòng. 
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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 

Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc xây dựng tại huyện Đà Bắc, tỉnh 

Hòa Bình. 

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

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

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

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

trƣờng.  

 

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 

VII.2.1. Các loại chất thải phát sinh  

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

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

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

nhƣng có thể quy ra 3 nhóm chính :  

+ Các vi sinh vật có hại  

+ Các chất độc hại  
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+ Các khí độc hại 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

VII.2.2. Khí thải  

 Các chất có mùi  

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

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

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

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

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

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

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

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

phát triển. 

 Các chất khí ô nhiễm  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37mg/m
3
, tỉ trọng so với không khí là 0.59. Nó có mùi rất cay và có thể phát hiện ở nồng độ 5ppm. 

Nồng độ NH3 điển hình trong chuồng có môi trƣờng đƣợc điều hoà và thông thoáng tốt là 20 ppm 
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và đạt 50 ppm nếu để phân tích tụ trên nền cứng. Vào mùa đông tốc độ thông gió chậm hơn thì có 

thể vƣợt 50 ppm và có thể lên đến 100 – 200 ppm (Hội đồng hạt cốc Hoa Kỳ, 1996). Hàm lƣợng 

amoniac trong các cơ sở chăn nuôi phụ thuộc vào số lƣợng chất thải, chất hữu cơ tích tụ lại trong 

các lớp độn chuồng, tức là phụ thuộc vào mật độ nuôi gia súc, gia cầm, độ ẩm, nhiệt độ của không 

khí và của lớp độn chuồng, nguyên liệu và độ xốp của lớp độn chuồng. Thƣờng thì khu vực bẩn 

chứa nhiều NH3 hơn khu vực sạch. Nồng độ của NH3 đƣợc phát hiện trong các trại chăn nuôi 

thƣờng < 100 ppm.  

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

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

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

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

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

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

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

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

tới các bệnh truyền nhiễm.  

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

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

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

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

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

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

metan. 

 

VII.2.3. Nƣớc thải  

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

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

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

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

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

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

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

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

Các chất rắn tổng số trong nƣớc  

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

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

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

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

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

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

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

môi trƣờng có thể nhiễm vào nguồn nƣớc ngầm và làm đất bị ô nhiễm.  

Các chất hữu cơ bền vững  
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Bao gồm các hợp chất Hydrocacbon, vòng thơm, hợp chất đa vòng, hợp chất có chứa Clo 

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

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

gồm các chất nhƣ Amonia, ion PO4
3+ 

, K+, SO4
2-

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

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

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

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

huỳnh trong điều kiện hiếu khí hoặc yếm khí.  

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

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

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

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

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

Các yếu tố vi sinh vật  

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

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

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

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

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

vi khuẩn có lợi. 

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

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

 

VII.2.4. Chất thải rắn  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

VII.3.1. Xử lý chất thải rắn   

Nguyên tắc chung  

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

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

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

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

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

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

theo quy định. Tốt nhất nên xây hầm Biogas để xử lý chất thải rắn và tận dụng đƣợc nguồn chất 

đốt cho sinh hoạt. Tuy nhiên, đối với chăn nuôi quy mô nhỏ thì phải xây dựng bể ủ phân xanh. 

Hàng ngày tiến hành thu gom phân rác để tập trung về hố ủ hoai mục trƣớc khi sử dụng bón cho 
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cây trồng. Nền chuồng nuôi và hố xử lý chất thải phải đƣợc xây và láng xi măng để dễ dàng cho 

quá trình cọ rửa vệ sinh và tránh  đƣợc sự thẩm thấu chất lỏng ra ngoài môi trƣờng, tạo đƣợc độ 

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

Quy trình ủ phân xanh 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hệ thống Biogas  

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

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

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

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

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

cho cây trồng.  

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

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

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

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

 

VII.3.2. Xử lý nƣớc thải  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dịch bệnh, vệ sinh môi trƣờng. Thông thƣờng, nƣớc thải vệ sinh chuồng trại đƣợc xử lý cùng với 

các chất thải rắn trong hầm Biogas, tuy nhiên phần nƣớc thải sau Biogas thải ra vẫn làm ô nhiễm 

môi trƣờng xung quanh.   

 

VII.3.3. Xử lý khí thải, mùi hôi  
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Thƣờng xuyên vệ sinh chuồng trại để giảm thiểu mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn 

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

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

 

VII.3.4. Giảm thiểu các tác động khác  

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

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

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

kì tẩy uế chuồng trại và môi trƣờng chung quanh.  

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

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

nhƣ: nhãn, vải, keo dậu, muồng….   

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

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

 

VII.3.5. Y tế, vệ sinh và vệ sinh môi trƣờng 

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

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

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

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

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

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

Tình trạng y tế. 

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

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

biến. 

Đau yếu, tổn thương 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vệ sinh cá nhân. 

Nhân viên xử lý nguyên liệu cây thuốc phải duy trì một mức độ cao về vệ sinh cá nhân. 

Nhân viên phải luôn rửa tay lúc bắt đầu các hoạt động xử lý, khi đi vệ sinh, và sau khi xử lý 

nguyên liệu cây thuốc hay vật liệu ô nhiễm nào. 

Hành vi cá nhân. 

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

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

xì hay ho lên trên vật liệu không đƣợc bảo vệ. 
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Tƣ trang nhƣ nữ trang, đồng hồ và các món khác không nên mang hay đƣa vào khu vực nơi 

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

 

VII.4. Kết luận 

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

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

heo, dê sẽ không gây ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng trồng cây dƣợc liệu cũng nhƣ môi trƣờng 

xung quanh.  
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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 Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc 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; 

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 

Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; 

- 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 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. 

- 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 “ Trồng 

cây dƣợc liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ, xác 

định hiệu quả đầu tƣ của dự án. 

http://www.lapduan.com.vn/
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 Tổng mức đầu tƣ của dự án là 11,362,333,000 đồng bao gồm: 

 + Chi phí xây dựng và lắp đặt; 

 + Chi phí máy móc thiết bị;  

 + Chi phí quản lý dự án;  

 + Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng;  

 + Chi phí con giống;  

 + Chi phí giống cây dƣợc liệu; 

 + Chi phí trồng cỏ gia chăn nuôi; 

 + Chi phí giải phóng và san lấp mặt bằng; 

 + Chi phí cày xới và gieo trồng; 

 + Dự phòng phí;  

 + Lãi vay trong thời gian xây dựng; 

 + Chi phí khác. 

 

 Khái toán chi phí xây dựng và lắp đặt 

Khái toán chi phí xây dựng và lắp đặt cho các công trình bao gồm:  

Khu vực chung: 

+ Nhà bảo vệ; 

+ Văn phòng làm việc; 

+ Nhà ăn; 

+ Đƣờng nội bộ; 

+ Cổng; 

+ Tƣờng bao quanh; 

+ Bể chứa nƣớc; 

+ Nhà vệ sinh; 

+ Hầm Biogas; 

+ Giếng khoan; 

Khu vực trồng cây dƣợc liệu 

+ Xƣởng sấy; 

+ Kho chứa; 

+ Sân phơi dƣợc liệu; 

+ Khu ƣơm giống cây dƣợc liệu; 

+ Khu trồng cây dƣợc liệu có mái che; 

Khu vực chăn nuôi kết hợp 

+ Chuồng dê; 

+ Chuồng bò; 

+ Chuồng heo; 

+ Hố ủ phân; 
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Khái toán chi phí xây dựng và lắp đặt đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

 

  Bảng : Khái toán kinh phí xây dựng và lắp đặt                        ĐVT: 1000 đồng 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Diện tích 

Suất xây 

dựng (/m2) 

Thành tiền 

(ngàn đồng) 

I Khu vực chung  

1 Nhà bảo vệ m
2
 16 1,850  

2 Văn phòng làm việc m
2
 35 1,975  

3 Nhà ăn m
2
 60 1,975  

4 WC chung m
2
 21 510  

5 Hầm biogas HT 1 46,000  

6 Cổng cái 2 5,200  

7 Tƣờng bao quanh m 1,440 425  

8 Bể chứa nƣớc m
2
 15 920  

9 Đƣờng nội bộ m
2
 1,456 176  

10 Giếng khoan cái 10 5,040  

II Khu chăn nuôi  

1 Chuồng dê m
2
 267 230  

2 Chuồng bò m
2
 325 890  

3 Chuồng heo m
2
 552 890  

4 Hố ủ phân m
2
 316 920  

III Khu trồng cây dƣợc liệu  

1 
Khu ƣơm giống cây 

dƣợc liệu 

m
2
 

5,500 123  

2 Sân phơi dƣợc liệu m
2
 2,000 195  

3 

Khu trồng cây dƣợc 

liệu có mái che bằng 

lƣới 

m
2
 

6,000 82  

4 Xƣởng sấy m
2
 200 1,975  

5 Kho chứa m
2
 300 1,975  

TỔNG CỘNG  

 

 Khái toán chi phí máy móc thiết bị 

Khái toán chi phí máy móc thiết bị bao gồm: 

+ Máy rửa và tách vỏ dƣợc liệu dạng củ; 

+ Máy rửa và tách dƣợc liệu dạng thảo; 

+ Máy sao dƣợc liệu tự động; 

+ Máy nghiền dƣợc liệu; 

+ Máy thái dƣợc liệu thái lát củ quả tƣơi; 

+ Tủ sấy dƣợc liệu; 

+ Máy bơm nƣớc; 

+ Hệ thống tƣới tiêu cho dƣợc liệu; 

+ Tủ cất trử dƣợc liệu; 

+ Thiết bị vận chuyển dƣợc liệu; 

+ Dụng cụ thu hoạch dƣợc liệu; 



 

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

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

 

50 

DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC 

+ Thiết bị văn phòng làm việc; 

+ Thiết bị nhà nghì công nhân; 

+ Thiết bị nhà ăn; 

+ Hệ thống điện; 

Khái toán chi phí máy móc thiết bị dùng cho dự án đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

          

Bảng : Bảng khái toán chi phí máy móc thiết bị dự án -                     ĐVT: 1000 đồng 

 

Hạng mục Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

trƣớc thuế 
VAT 

Thành tiền 

sau thuế 

Máy rửa và tách vỏ dƣợc liệu 

dạng củ 
cái 4 67,900 271,600 27160  

Máy rửa dƣợc liệu dạng thảo cái 4 55,800 223,200 22320  

Máy sao dƣợc liệu tự động cái 4 56,800 198,700 19870  

Máy nghiền dƣợc liệu công suất 

25-30 kg/giờ 
cái 4 44,300 177,200 17720  

Máy thái dƣợc liệu ( kích thƣớc 3-

5 cm) thái lát củ quả tƣơi, công 

suất 50-100 kg/ giờ 

cái 4 34,560 138,240 13824  

Tủ sấy dƣợc liệu cái 4 61,150 244,600 24460  

Máy bơm nƣớc 125W. A-130 

JACK 
chiếc 10 3,560 32,364 3,236  

Hệ thống tƣới tiêu cho dƣợc liệu 
hệ 

thống 
1 138,000 125,455 12,545  

Thiết bị cất trữ dƣợc liệu ( tủ…) thiết bị 1 145,000 131,818 13,182  

Thiết bị vận chuyển dƣợc liệu xe 3 5,360 14,618 1,462  

Dụng cụ thu hoạch dƣợc liệu bộ 1 13,800 12,545 1,255  

Văn phòng làm việc       

+ Bàn ghế bộ 4 3,120 11,345 1,135  

+ Quạt trần cánh 1,4m ASIA 

J56002 
chiếc 2 685 1,245 125  

+ Ti vi LG LCD 32LH20R chiếc 1 6,700 6,091 609  

Nhà ăn       

+ Bàn ghế bộ 7 2,350 14,955 1,495  

+ Dụng cụ nhà bếp bộ 1 110,000 100,000 10,000  

+ Quạt trần cánh 1,4m ASIA 

J56002 
chiếc 5 685 3,114 311  

+ Ti vi LG LCD 32LH20R chiếc 2 6,700 12,182 1,218  

Hệ thống điện 
hệ 

thống 
1 128,000 116,364 11,636  

TỒNG CỘNG       
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Theo quyết định số 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng công trình, lập các chi phí nhƣ sau: 

 Chi phí quản lý dự án 

 Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 

công trình. 

 Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án 

từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình 

vào khai thác sử dụng, bao gồm: 

 Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ. 

 Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế 

kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. 

 Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; 

 Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công 

trình; 

 Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trƣờng của công trình; 

 Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tƣ xây dựng công trình; 

 Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; 

Chi phí khởi công, khánh thành; 

 Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.524%  = 174,526,000 đồng 

GXL: Chi phí xây lắp 

GTB: Chi phí thiết bị, máy móc 

 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 

 Bao gồm: 

 - Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ; 

 - Chi phí thẩm tra dự toán ; 

 - Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị ; 

 Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 3.270% = 226,109,000 đồng. 

 Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.231% = 11,308,000 đồng. 

 Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị : GTB x 0.300% = 6,058,000 đồng. 

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng =243,475,000 đồng. 

 

 Chi phí khác 

 Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; 

chi phí quản lý dự án và chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên: 

 Chi phí bảo hiểm xây dựng; 

 Chi phí kiểm toán; 

 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 

 Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500 % = 73,432,000 đồng. 

 Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.458 % =  31,697,000 đồng. 

 Chi phí lâp̣ báo cáo đánh giá tác đôṇg môi trƣờng = 100,000,000 đồng. 

 Chi phí khác =205,129,000 đồng. 

http://www.lapduan.com.vn/
http://www.lapduan.com.vn/
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 Chi phí giống cây dƣợc liệu. 

Với diện tích trồng là 88,010 m
2
, chi phí trồng cây dƣợc liệu đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

 

Bảng: Chi phí giống cây dược liệu 

STT Hạng mục 
Diện tích gieo 

trồng (m
2
) 

Số 

lƣợng/ha 
Đơn vị Đơn giá  

Thành tiền 

(ngàn đồng) 

1 Ba kích 4,562 8,500 cây/ha 9  

2 Bạch chỉ 6,736 65 kg hạt/ha 185  

3 Bạch truật 6,884 53 kg hạt/ha 130  

4 Cỏ ngọt 7,100 70,000 cây/ha 1.5  

5 Diệp hạ châu 5,500 67 kg hạt/ha 320  

6 Đinh lăng 4,588 30,000 cây/ha 7  

7 Đỗ trọng 3,100 1,600 cây/ha 35  

8 Độc hoạt 4,600 2,550 cây/ha 55  

9 Đƣơng quy 4,759 45 kg hạt/ha 300  

10 Hạ khô Thảo 3,238 2,600 cây/ha 28  

11 Hà Thủ ô đỏ 4,430 3,250 cây/ha 21  

12 Hoài sơn 3,900 360 kg củ/ha 27  

13 Kim ngân 4,782 1,760 cây/ha 15  

14 Kim tiền thảo 3,580 2,630 cây/ha 16  

15 Ngƣu tất 4,298 1,890 cây/ha 12  

16 
Thất diệp nhất 

chi hoa 
2,510 1,560 cây/ha 85  

17 Thục địa 3,756 132 kg củ/ha 25  

18 
Trinh nữ hoàng 

cung 
2,566 54,800 cây/ha 0.5  

19 Xạ đen 3,577 1,850 cây/ha 9  

20 Xuyên khung 3,544 1,920 cây/ha 13  

TỔNG 88,010     

 

 Chi phí giống cây dược liệu = 470,122,000 đồng. 
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 Chi phí đầu tƣ con giống 

 Nhằm phục vụ cho hoạt động chăn nuôi gia súc của dự án, chủ đầu tƣ đã mua 100 

con dê cái, 6 con dê đực, 50 bò vàng giống và 30 heo giống.  

 Chi phí đầu tƣ con giống đƣợc thể hiện qua bảng sau : 

Bảng: Chi phi đầu tư con giống 

STT Hạng mục Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Đơn giá  

(ngàn đồng) 

Thành tiền 

(ngàn đồng) 

1 Dê     

 + Dê cái con 100 1,300  

 + Dê đực con 6 3,000  

2 Bò con 50 13,000  

3 Heo con 30 6,000  

TỔNG  

 

 Chi phí đầu tư con giống = 978,000,000 đồng 

 

 Chi phí trồng cỏ 

Để phục phụ cho nhu cầu cung cấp đủ lƣợng thức ăn cho bò và dê trong trang trại, chủ đầu 

tƣ đã đầu tƣ trồng cỏ với diện tích 1 ha với đơn giá 42,000,000 đồng/ha. 

 Chi phí trồng cỏ = 42,000,000 đồng 

 Chi phí san lấp và giải phóng mặt bằng (tạm tính)= 450,000,000 đồng. 

 Chi phí cày xới và gieo trồng dược liệu = … đồng. 

 Chi phí này bao gồm: chi phí cày đất, trồng dƣợc liệu, bón lót ban đầu… 

 Chi phí dự phòng 

Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ 

vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí đầu tƣ con giống và chi phí khác 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  

 (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gg)*10%= 902,790,000 đồng. 

 Lãi vay trong thời gian xây dựng: 

 Trong thời gian xây dựng, dự tính ngân hàng sẽ giải ngân vốn vay trong thời gian 8 tháng 

từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013. Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng đƣợc tính theo dự nợ 

đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. 

 Lãi vay trong thời gian xây dựng: 214,299,000 đồng. 
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VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ 

             Bảng: Tổng mức đầu tư dự án     ĐVT: 1000 đồng 

STT Hạng mục 
Giá trị 

trƣớc thuế 
VAT 

Giá trị  

sau thuế 

I Chi phí xây dựng    

II Chi phí máy móc thiết bị    

III Chi phí quản lý dự án    

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng    

1 Chi phí lập dự án    

2 Chi phí thẩm tra dự toán    

3 
Chi phí kiểm định đồng bô ̣hệ thống 

thiết bị 
   

V Chi phí khác    

1 Chi phí bảo hiểm xây dựng    

2 Chi phí kiểm toán    

3 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng    

VI Chi phí con giống    

VII Chi phí giống cây dƣợc liệu    

VIII Chi phí trồng cỏ    

IX Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%    

X 
Chi phí san lấp và giải phóng mặt 

bằng 
   

XI Chi phí cày xới gieo trồng    

 
TỔNG VỐN ĐẦU TƢ (chƣa có lãi 

vay) 
   

XII Lãi vay trong thời gian xây dựng    

 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ (có lãi vay)    
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VIII.2.3. Vốn lƣu động 

 Ngoài những khoản đầu tƣ máy móc thiết bị, trang trại trong giai đoạn đầu tƣ ban đầu, khi 

dự án đi vào hoạt động cần bổ sung nguồn vốn lƣu động. 

 Vốn lƣu động của dự án bao gồm khoản phải thu bằng 10 % doanh thu, khoản phải trả bằng 

10 % chi phí hoạt động và nhu cầu tồn quỹ tiền mặt bằng 5 % doanh thu. 

 Theo kế hoạch thì dự án đi vào hoạt động vào năm quý II/2013 sau khi hoàn thành các giai 

đoạn đầu tƣ. 

 Bảng: Bảng vốn lưu động      ĐVT:1000 đồng 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017,.. 

 1 2 3 4 5,.. 

Khoản phải thu (AR)      

Thay đổi trong khoản phải 

thu 

( (+)AR = ARt-1-ARt ) 

     

Khoản phải trả (AP)      

Thay đổi trong khoản phải 

trả 

( (+)AP = APt-1-APt ) 

     

Số dƣ tiền mặt (CB)      

Thay đổi số dƣ tiền mặt  

( (+)CB = CBt-CBt-1 ) 
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CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

IX.1 Cấu trúc tổng mức đầu tƣ và  phân bổ tổng mức đầu tƣ 

 Bảng: Cấu trúc tổng mức đầu tư      ĐVT : 1,000 đồng 

STT Hạng mục 
Thành tiền 

trƣớc thuế 
VAT 

Thành tiền 

sau thuế 

1 Chi phí xây dựng   4,895,451 

2 Chi phí thiết bị   2,019,199 

3 Chi phí quản lý dự án   174,526 

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng   243,475 

5 Chi phí khác   205,129 

6 Chi phí giống   1,490,122 

7 Dự phòng phí   902,790 

8 Chi phí san lấp và giải phóng mặt bằng   450,000 

9 Chi phí cày xới và trồng dƣợc liệu   767,343 

 TỔNG CỘNG (chƣa có lãi vay)   11,148,034 

10 Lãi vay trong thời gian xây dựng   214,299 

 TỔNG CỘNG (có lãi vay)   11,362,333 

 

IX.2 Tiến độ sử dụng vốn 

 

  Bảng: Tiến độ sử dụng vốn đầu tư                                       ĐVT: 1,000 đồng 

STT Hạng mục Quý IV/ 2012 Quý I/2013 Tổng cộng 

1 Chi phí xây dựng  1,223,863   

2 Chi phí thiết bị      

3 Chi phí quản lý dự án 43,631   

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 243,475   

5 Chi phí khác 102,564   

6 Chi phí giống     

7 Dự phòng phí 451,395   

8 Chi phí san lấp và giải phóng mặt bằng 450,000   

9 Chi phí cày xới gieo trồng 767,343   

  TỔNG CỘNG (chƣa có lãi vay) 3,282,272   

10 Lãi vay trong thời gian xây dựng 25,089   

  TỔNG CỘNG ( có lãi vay) 3,307,361   
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IX.3 Nguồn vốn thực hiện dự án 

  Bảng: Nguồn vốn thực hiện dự án                                            ĐVT: 1,000 đồng 

STT Hạng mục Quý IV/ 2012 Quý I/2013 Tổng cộng 

1 Vốn chủ sở hữu    

2 Vốn vay    

 Cộng    

 

 Với tổng mức đầu tƣ 11,348,046,000 đồng. Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 25% tổng mức 

đầu tƣ ban đầu (chƣa bao gồm lãi vay) tƣơng ứng với số tiền 3,001,307,000 đồng và chi phí lãi 

vay trong thời gian xây dựng là 214,299,000 đồng. Ngoài ra công ty dự định vay 75 % trên tổng 

vốn đầu tƣ (Chƣa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng), tức tổng số tiền cần vay là 

8,361,026,000 đồng. Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 84 tháng với lãi suất dự kiến 

12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 8 tháng và thời gian trả nợ là 76 tháng. 

 Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn trong 8 tháng, trong thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ 

chỉ trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Nguồn vốn đƣợc giải ngân trong vòng 4 

tháng từ 01/12/2012 đến 01/03/2013 

 Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay đƣợc trình bày ở bảng sau:  

 

   Bảng: Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay của dự án                    ĐVT: 1000 đồng 

 Ngày 
Dƣ nợ đầu 

kỳ 

Vay nợ 

trong kỳ 

Trả nợ 

trong kỳ 

Trả nợ 

gốc 

Trả lãi 

vay 

Dƣ nợ cuối 

kỳ 

1 12/1/2012       

2 1/1/2013       

3 2/1/2013       

4 3/1/2013       

     

 Số vốn vay này kỳ vọng sẽ đƣợc giải ngân nhiều lần vào đầu mỗi tháng, với tổng số tiền là 

8,361,026,000 đồng. Trong thời gian xây dựng, cuối mỗi tháng chủ đầu tƣ sẽ trả toàn bộ lãi vay 

chứ chƣa trả vốn gốc vì chƣa có nguồn doanh thu từ hoạt động của dự án. 

  

IX.4.  Phƣơng án hoàn trả vốn vay và chi  phí lãi vay 

 Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất trong dự án này là phƣơng án trả lãi và nợ gốc 

định kỳ hằng năm sau một năm dự án đi vào hoạt động. Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể hiện 

cụ thể tại bảng sau:  

   Bảng: Phương án hoàn trả vốn vay                  ĐVT: 1,000 đồng 

Tỷ lệ vốn vay 75%  

Số tiền vay 8,361,026 ngàn đồng 

Thời hạn vay 84 tháng 

Ân hạn 8 tháng 

Lãi vay 12% /năm 

Thời hạn trả nợ 76 tháng 

 

http://www.lapduan.com.vn/
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  Thời hạn vay của dự án là 84 tháng, chủ đầu tƣ đƣợc ân hạn 8 tháng. Sau thời gian ân hạn, 

khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc. Chủ đầu tƣ sẽ phải trả 

nợ trong 76 tháng. Tổng số tiền phải trả cho ngân hàng mỗi kỳ bao gồm lãi vay và khoản vốn gốc 

đều mỗi kỳ. 

  Kế hoạch trả nợ theo các kỳ đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

  Bảng: Kế hoạch trả nợ                                                                 ĐVT: 1000 đồng 

 Ngày 
Dƣ nợ đầu 

kỳ 

Vay nợ 

trong kỳ 

Trả nợ 

trong kỳ 

Trả nợ 

gốc 

Trả lãi 

vay 

Dƣ nợ 

cuối kỳ 

5 4/1/2013 8,361,026      

6 5/1/2013 8,361,026      

7 6/1/2013 8,361,026      

8 7/1/2013 8,361,026      

9 8/1/2013 8,361,026      

10 9/1/2013 8,251,012      

11 10/1/2013 8,140,999      

12 11/1/2013 8,030,985      

13 12/1/2013 7,920,972      

14 1/1/2014 7,810,958      

15 2/1/2014 7,700,945      

16 3/1/2014 7,590,931      

17 4/1/2014 7,480,918      

18 5/1/2014 7,370,904      

19 6/1/2014 7,260,891      

20 7/1/2014 7,150,877      

21 8/1/2014 7,040,864      

22 9/1/2014 6,930,850      

23 10/1/2014 6,820,837      

24 11/1/2014 6,710,823      

25 12/1/2014 6,600,810      

26 1/1/2015 6,490,796      

27 2/1/2015 6,380,783      

28 3/1/2015 6,270,769      

29 4/1/2015 6,160,756      

30 5/1/2015 6,050,742      

31 6/1/2015 5,940,729      

32 7/1/2015 5,830,715      

33 8/1/2015 5,720,702      

34 9/1/2015 5,610,688      

35 10/1/2015 5,500,675      
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36 11/1/2015 5,390,661      

37 12/1/2015 5,280,648      

38 1/1/2016 5,170,634      

39 2/1/2016 5,060,621      

40 3/1/2016 4,950,607      

41 4/1/2016 4,840,594      

42 5/1/2016 4,730,580      

43 6/1/2016 4,620,567      

44 7/1/2016 4,510,553      

45 8/1/2016 4,400,540      

46 9/1/2016 4,290,526      

47 10/1/2016 4,180,513      

48 11/1/2016 4,070,499      

49 12/1/2016 3,960,486      

50 1/1/2017 3,850,472      

51 2/1/2017 3,740,459      

52 3/1/2017 3,630,445      

53 4/1/2017 3,520,432      

54 5/1/2017 3,410,418      

55 6/1/2017 3,300,405      

56 7/1/2017 3,190,391      

57 8/1/2017 3,080,378      

58 9/1/2017 2,970,364      

59 10/1/2017 2,860,351      

60 11/1/2017 2,750,337      

61 12/1/2017 2,640,324      

62 1/1/2018 2,530,310      

63 2/1/2018 2,420,297      

64 3/1/2018 2,310,283      

65 4/1/2018 2,200,270      

66 5/1/2018 2,090,256      

67 6/1/2018 1,980,243      

68 7/1/2018 1,870,229      

69 8/1/2018 1,760,216      

70 9/1/2018 1,650,202      

71 10/1/2018 1,540,189      

72 11/1/2018 1,430,175      

73 12/1/2018 1,320,162      

74 1/1/2019 1,210,148      
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75 2/1/2019       

76 3/1/2019       

77 4/1/2019       

78 5/1/2019       

79 6/1/2019       

80 7/1/2019       

81 8/1/2019       

82 9/1/2019       

83 10/1/2019       

84 11/1/2019 110,013  111,099 110,013 1,085 (0) 

TỔNG CỘNG 8,361,026   

 

 Mỗi tháng chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền vay là 110,013,000 đồng và số tiền này 

trả trong 76 tháng. Còn số lãi vay chủ đầu tƣ sẽ trả kèm với vốn gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ của 

mỗi tháng. Theo dự kiến thì đến 01/11/2019 chủ đầu tƣ sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. 

Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án 

hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ và 

các đối tác hợp tác cho vay.  
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CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

 
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, các tài liệu liên quan cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ 

sau: 

 ▪ Thời gian hoạt động của dự án : 12 năm và dự tính từ quý II năm 2013 dự án sẽ đi vào 

hoạt động; 

 ▪ Doanh thu hoạt động của dự án có được từ : 

 + Hoạt động chính: Bán các sản phẩm đã từ cây dƣợc liệu.  

 Giá bán hằng năm tăng theo tỷ lệ lạm phát là 8%/năm 

 + Hoạt động phụ: Bán các loại gia súc heo, bò, dê từ hoạt động chăn nuôi kết hợp.  

 Đơn giá tăng theo tỷ lệ lạm phát 8%/năm 

 ▪ Chi phí của dự án:  

 + Chi phí lƣơng : Nhu cầu lao động phục vụ cho hoạt động của dự án là 29 ngƣời. Mức 

lƣơng đƣợc tính toán theo chức vị. Mức tăng lƣơng hằng năm là 7%/năm.    

     

 + Chi phí BHYT, BHXH: chiếm 21% chi phí tiềm lƣơng theo bộ luật lao động Việt Nam. 

 + Chi phí thức ăn + thuốc và vacxin : 

 - Tính toán dựa trên nhu cầu cung cấp thức ăn cho gia súc 

 - Hằng năm, các loại gia súc trong trang trại đều đƣợc tiêm vacxin nhằm phòng ngừa một 

số bệnh phổ biến trên gia súc nhƣ dịch tả, tụ huyết trùng, phó thƣơng hàn và lở mồm long móng. 

 + Chi phí ƣơm giống: chiếm khoảng 2% doanh thu từ cây dƣợc liệu. 

 + Chi phí bảo trì thiết bị: chiếm 1% chi phí thiết bị của dự án. 

 + Chi phí xử lý chất thải: chiếm 1% doanh thu của dự án. 

 + Chi phí khác: chiếm 1% doanh thu của dự án. 

 ▪ Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, 

thời gian khấu hao sẽ đƣợc tính theo quyết định số 206/2003-QĐ-BTC. Thời gian khấu hao TSCĐ 

thể hiện qua bảng sau:  

Bảng: Thời gian khấu hao tài sản cố định 

 

 Hạng mục Năm KH 

Chí phí xây dựng 12 

Chi phí thiết bị 10 

Chi phí tƣ vấn, chi phí QLDA, chi phí 

khác,dự phòng phí 
7 

Chi phí giống cây dƣợc liệu 8 

Chi phí con giống 10 

Chi phí trồng cỏ 8 

Chi phí san lấp và giải phóng mặt bằng 7 

Chi phí cày xới gieo trồng 7 
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 ▪ Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu  re = 18% 

 ▪ Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án: thuế suất áp dụng là 25%. 

 

X.2. Tính toán chi phí của dự án 

X.2.1. Chi phí nhân công 

Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 20 ngƣời, trong đó: 

 Quản lý: 1 ngƣời 

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các công việc chung của dự án. 

 Trƣởng trại gia súc: 1 ngƣời 

Chịu trách nhiệm quản lý các công việc từ chăm sóc đến xuất bán gia súc của trang trại 

chăn nuôi. 

 Quản lý vƣờn dƣợc liệu: 1 ngƣời 

 Chịu trách nhiệm công tác chăm sóc, kinh doanh cây dƣợc liệu 

 Bác sĩ thú y: 1 ngƣời  

Chịu trách nhiệm công tác phòng ngừa và chữa bệnh cho gia súc. 

 Lao động phổ thông: 25 ngƣời 

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

khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác… Mức tăng lƣơng hằng năm là 7%/năm. Chi phí 

BHXH, BHYT chiếm 21% chi phí lƣơng theo bộ luật lao động Việt Nam.Chi phí lƣơng nhân viên 

đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

                       Bảng: Bảng mức lương nhân viên                                    ĐVT: 1,000 đồng 

Chức vị Năm 1  Mức lƣơng  

Quản lý 1  

Trƣởng trại gia súc 1  

Quản lý vƣờn dƣợc liệu 1  

Bác sĩ thú y 1  

Lao động phổ thông 25  

Tổng 29   

   

 Chi phí lƣơng nhân viên hằng năm đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

 Bảng: Chi phí lương nhân viên hằng năm     ĐVT: 1000 đồng 

Năm 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018,.. 

 1 2 3 4 5,.. 

Mức tăng lƣơng      

Quản lý      

Nhân viên có chuyên 

môn 
     

Bác sĩ thú y      

Lao động phổ thông      

TỔNG LƢƠNG      

BHYT,BHXH (21%)      
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X.2.2. Chi phí hoạt động  

 Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: 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 

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

 Chi phí thức ăn + thuốc 
 Chi phí thức ăn đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

 Bảng: Bảng chi phí thức ăn và thuốc    ĐVT: 1000 đồng 

Hạng mục 
Số lƣợng thức 

ăn kg/ngày 

Đơn giá thức 

ăn (đồng) 

Thuốc/con/lứa 

(đồng) 

Dê    

Dê cái giống 0.3 9  

Dê đực giống 0.3 9  

Dê cái (nuôi 90 ngày) 0.3 9  

Dê thịt (nuôi 240 ngày) 0.4 9  

Bò    

Bò giống 3 9  

Bò cái (nuôi 1 năm) 1 9  

Bò thịt (nuôi 18 tháng) 1.5 9  

Heo    

Heo giống 1 5  

Heo thịt (nuôi 6 tháng) 1.5 5  

 

 Hằng năm, Gia súc phải đƣợc tiêm và phòng ngừa các vacxin dịch tả, tụ huyết trùng, phó 

thƣơng hàn và lỡ mồm long móng. 

 

 Chi phí phân bón trồng cây đông dƣợc: 

Tính toán chung cho diện tích 88,010 m
2
 cây dƣợc liệu, trung bình số lƣợng phân bón trên 

1 ha cây đông dƣợc đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

 Bảng: Chi phí phân bón cây đông dược    ĐVT: 1000 đồng 

Loại phân Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

+ Urê kg/ha    

+ Phân Kali kg/ha    

+ NPK 16 kg/ha    

+ Phân super lân kg/ha    

+ Phân chuồng kg/ha    

TỔNG     
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 Chi phí điện:  

Lƣợng điện tính toán cho nhu cầu sinh hoạt, tƣới tiêu và thắp sáng cho gia súc trong trang 

trại đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng: Chi phí điện dùng cho trang trại 

Hạng mục Số lƣợng Lƣợng điện tiêu thụ 

Điện sinh hoạt  0.3 Kw/ngƣời/ngày đêm 

Điện cho tƣới tiêu  15 Kw/ha/lần tƣới 

Điện cho bò  0.014 kw/con/ngày đêm 

Tổng Lƣợng điện tiêu thu    

Mƣ́c tăng giá điêṇ    

Giá điện  đồng/kw  

 

Giá điện đƣợc tính toán theo giá điện sinh hoạt theo quy định của nhà nƣớc. 

 Chi phí bảo hiềm, phúc lợi cho nhân viên: chiếm khoảng 21% chi phí lƣơng nhân viên. 

 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: hằng năm chiếm 1% doanh thu hằng năm. 

 Chi phí khác: chiếm 1% doanh thu hằng năm của dự án. 

 Chi phí xử lý chất thải: chiếm 1% doanh thu hằng năm của dự án. 

 

 Chi phí hoạt động của dự án đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

 Bảng: Chi phí hoạt động của dự án     ĐVT: 1000 đồng 

NĂM 2013 2014 2015 2016 2017 

HẠNG MỤC 1 2 3 4 5 

Chi phí lƣơng nhân viên      

Chi phí BHYT,BHXH      

Chi phí điện      

Chi phí thức ăn + thuốc      

Chi phí phân bón cho dƣợc 

liệu 
     

Chi phí ƣơm giống      

Chi phí bảo trì thiết bị      

Chi phí xử lý chất thải      

Chi phí khác      

TỔNG CỘNG      

 

VII.3. Tính toán doanh thu 

 VII.3.1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cây dƣợc liệu 

 Theo nghiên cứu quy trình chăm sóc và thu hoạch cây dƣợc liệu trên diện tích gieo trồng và 

khảo sát giá cả thị trƣờng hiện nay, năng suất/ha cây dƣợc liệu các loai, số vụ/năm và đơn giá bán 

ra tại vƣờn thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng: Năng suất và đơn giá bán cây dược liệu 

 
Loại cây Diện tích gieo 

trồng 

( m2) 

Năng suất 

(kg)/ vụ/ ha 

Số vụ/ 

năm 

Đơn giá 

(ngàn 

đồng/kg) 

Thành tiền 

(ngàn 

đồng) 

Thu hoạch 

 

Ba kích       

Bạch chỉ       

Bạch truật       

Cỏ ngọt       

Diệp hạ châu       

Đinh lăng       

Đỗ trọng       

Độc hoạt       

Đƣơng quy       

Hạ khô Thảo       

Hà Thủ ô đỏ       

Hoài sơn       

Kim ngân       

Kim tiền thảo       

Ngƣu tất       

Thất diệp nhất 

chi hoa 

      

Thục địa       

Trinh nữ hoàng 

cung 

      

Xạ đen       

Xuyên khung       

 

(Doanh thu hằng năm của từ hoạt động kinh doanh cây dược liệu thể hiện chi tiết trong bảng phụ 

lục của dự án) 

 

VII.3.2. Doanh thu từ hoạt động của trang trại chăn nuôi kết hợp 

 Doanh thu từ hoạt động của trang trại bao gồm doanh thu từ hoạt động chăn nuôi lấy thịt 

các loại gia súc dê, bò, heo. 

Bảng: trọng lượng và đơn giá bán gia súc 

Loại gia súc 
Trọng lƣợng 

TB (kg) 

Đơn giá 

(ngàn đồng) 
Đơn vị 

Dê    

+ Dê giống    

+ Dê thịt    

+ Dê thanh lý    
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Bò    

+ Bò thịt    

+ Bò giống    

+ Bò thanh lý    

Heo    

+ Heo thịt    

+ Heo thanh lý    

 

(Chi tiết doanh thu từ hoạt động của trang trại được thể hiện chi tiết ờ bảng phụ lục của dự án) 

 

VII.4. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án 

VII.4.1 Báo cáo thu nhập  

Bảng: Báo cáo thu nhập                                                           ĐVT: 1000 đồng 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 

 1 2 3 4 5 

Doanh thu      

Chi phí hoạt động      

Chi phí lãi vay      

Chi phí khấu hao      

Chi phí thuê đất      

Lợi nhuận trƣớc thuế      

Thuế TNDN (25%)      

Lợi nhuận sau thuế      

 

 Sau thời gian tiến hành đầu tƣ xây dựng và đi vào hoạt đổng, dự án bắt đầu có lợi nhuận từ 

năm thứ 2. Trong năm hoạt động đầu tiên , do tính chất của dự án, đối với trồng cây dƣợc liệu, có 

một số loại cây dƣợc liệu sau một năm mới có thể thu hoạch và cho năng suất, đối với trang trại 

chăn nuôi kết hợp cũng tƣơng tự, sau một năm mới bắt đầu có lợi nhuận. Từ năm 2 trở đi, dự án 

bắt đầu đi vào hoạt động ổn định và cho lợi nhuận tăng dần. 

 Tổng doanh thu của dự án: 155,113,733,000 đồng 

 Lợi nhuận trƣớc thuế: 60,610,914,000 đồng. 

 Thuế TNDN: 15,564,621 ,000 đồng. 

 Lợi nhuận sau thuế: 45,046,320,000 đồng. 
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VII.4.2 Báo cáo ngân lƣu 

 Phân tích hiệu quả dự án đầu tƣ hoạt động trong 12 năm, với: 

Chi phí sử dụng vốn re = 18% 

Lãi suất vay vốn ngân hàng rd = 12% 

Suất chiết khấu WACC = 16.5 % đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử 

dụng vốn các nguồn vốn. 

 

Bảng: báo cáo ngân lưu dự án        ĐVT: 1000 đồng 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017,.. 

 0 1 2 3 4 5,.. 

NGÂN LƢU VÀO       

Doanh thu       

Thay đổi khoản phải 

thu 
      

Thanh lý vật nuôi       

Tổng ngân lƣu vào -      

NGÂN LƢU RA       

Chi phí đầu tƣ ban đầu       

Chi phí hoạt động       

Chi phí thuê đất       

Thay đổi khoản phải 

trả 
      

Thay đổi số dƣ tiền 

măṭ 
      

Tổng ngân lƣu ra       

Ngân lƣu ròng trƣớc 

thuế 
      

Thuế TNDN       

Ngân lƣu ròng sau 

thuế 
      

Hệ số chiết khấu       

Hiện giá ngân lƣu ròng       

Hiện giá tích luỹ       
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Bảng: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án 

TT Chỉ tiêu  

1 Tổng mức đầu tƣ  

2 Giá trị hiện tại thuần NPV  

3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 36.98 % 

4 Thời gian hoàn vốn 4 năm 10 tháng 

 Đánh giá Hiệu quả 

 

 Vòng đời hoạt động của dự án là 12 năm từ năm 2013 đến 2024 (không tính năm xây 

dựng), thanh lý tài sản vào năm 2025. 

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; giá trị thanh lí tài sản, chênh lệch 

khoản phải thu 

Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp, chi phí thuê đất; mua sắm 

MMTB; chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả 

và chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc. 

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 = 12,428,147,000 đồng >0      

  Suất sinh lợi nội tại là: IRR  = 36.98 %> WACC 

  Thời gian hoàn vốn tính  là 4 năm 10 tháng (không bao gồm thời gian xây dựng) 

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

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

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

tƣ, và khả năng thu hồi vốn nhanh. 

 

VII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

 Dự án“ Trồng cây dƣợc liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc” có nhiều tác động tích cực đến 

sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự tăng trƣởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và 

của khu vực nói riêng. Nhà nƣớc và địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ thuế, tạo ra công ăn 

việc làm cho lao động ở địa phƣơng, tạo thu nhập cho chủ đầu tƣ và niềm tin vào khả năng thanh 

toán nợ vay cho ngân hàng. 

Dự án mang lại thu nhâp cho chủ đầu tƣ, phục vụ tốt cho công tác cung cấp nguồn dƣợc 

liệu làm thuốc chữa bệnh cho ngƣời dân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Bên cạnh đó, Trồng cây dƣợc liệu theo tiêu chuẩn còn làm gia tăng giá trị cho cây dƣợc 

liệu, góp phần bảo tồn các cây thuốc quý hiếm, tránh khai thác tận diệt và bảo vệ môi trƣờng. 

  

 



 

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

Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 
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DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC 

CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

XI.1. Kết luận 

 Dự án Trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc không những mang lại hiệu quả 

kinh tế cho Công ty … mà đây còn là dự án nằm trong chiến lƣợc chung tay cùng cộng đồng giải 

quyết các vấn đề xã hội nhƣ vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời nông dân, hạn chế tối đa 

tình trạng khai thác dƣợc liệu bừa bãi đồng thời góp phần lên tiếng bảo vệ môi trƣờng với các mô 

hình trồng dƣợc liệu sạch. 

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

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

tình hình thị trƣờng trong nƣớc. 

  

XI.2. Kiến nghị 

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

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

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

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

kiến nghị một số ý kiến sau: 

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

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

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

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

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

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

sớm nhất.  

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

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

tai, dịch bệnh, giá cả. 

 Dự án này có liên quan mật thiết đến sự phát triển của Công ty TNHH … chúng tôi, kính 

đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để chúng tôi tiến hành triển khai các 

bƣớc tiếp theo. 

 

     

    

Hòa Bình, ngày     tháng    năm 2012 

CHỦ ĐẦU TƢ 

CÔNG TY TNHH … 

 

 

 

 

 

 


