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An Giang, ngày 25  tháng 4 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch Nâng cao chất lượng đàn heo của tỉnh bằng  

phương pháp thay đàn cái nền giai đoạn 2019 – 2020 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-UBND, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh 
An Giang về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững 
trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 95/TTr-SNN&PTNT ngày 05/4/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao chất lượng đàn heo của tỉnh bằng 
phương pháp thay đàn cái nền giai đoạn 2019 - 2020”, với những nội dung chủ 
yếu như sau: 

1. Tên kế hoạch: Nâng cao chất lượng đàn heo của tỉnh bằng phương pháp 
thay đàn cái nền giai đoạn 2019 - 2020. 

2. Đơn vị chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang. 

4. Địa điểm triển khai: Tại các huyện, thị xã, thành phố. 

5. Mục tiêu kế hoạch: 

5.1. Mục tiêu chung:  

Cải tạo và nâng cao chất lượng đàn heo nhằm phát triển giống heo chất 
lượng cao tại địa phương trong năm 2019 - 2020 nhằm tăng năng suất và chất 
lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người chăn nuôi trên địa 
bàn tỉnh. 

5.2. Mục tiêu cụ thể: 

Cải tạo chất lượng đàn heo sinh sản tại địa phương bằng phương pháp thay 
đàn cái nền. 

Tổng số heo cái sinh sản được thay thế 1.916 con. Sau 01 năm thực hiện, 
ước tính số lượng đàn heo tăng lên tối thiểu khoảng 38.500 con/năm. Cung cấp 
nguồn con giống tốt cho người chăn nuôi. 
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  6. Nội dung kế hoạch:  

6.1. Hình thức thực hiện: 
Theo phương thức xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng đầu tư: 
- Nhà nước đầu tư theo chính sách với mức hỗ trợ 50% giá trị con giống, 

tối đa không quá 1.000.000 đồng/con. 
- Phần của dân góp vào: Chi phí đầu tư xây dựng, cải tạo chuồng trại trang 

thiết bị chăn nuôi; mua thức ăn, thuốc thú y phòng điều trị bệnh, chi phí xử lý ô 
nhiễm môi trường… 

6.2. Nội dung và định mức hỗ trợ: 
- Nội dung: hỗ trợ mua 1.916 con heo cái giống chất lượng cao. 
- Định mức: Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư mua heo cái giống chất lượng cao, 

tối đa không quá 1.000.000 đồng/con. 
6.3. Các hoạt động của Kế hoạch: 
6.3.1. Hội thảo triển khai: 
- Nội dung: Triển khai các nội dung thực hiện trong năm 2019 - 2020, 

điều kiện để được hỗ trợ và quy trình thực hiện hỗ trợ, chứng từ thanh quyết 
toán trong quá trình thực hiện để cán bộ phụ trách tại các huyện nắm rõ thông 
tin và triển khai thực hiện đúng các nội dung trong kế hoạch. 

- Thành phần tham dự hội thảo: Đại diện các đơn vị Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông các huyện, thị, thành phố 
và người chăn nuôi tại địa phương. 

- Số lượng: 01 cuộc hội thảo. 
- Số người tham dự: 50 người. 
- Thời gian tổ chức: 01 ngày. 
6.3.2. Hỗ trợ mua heo cái giống chất luợng cao:  
- Định mức hỗ trợ: 50% giá trị con giống nhưng không vượt quá 

1.000.000 đồng (Một triệu đồng) kinh phí mua con giống cấp bố mẹ và không 
thu hồi lại. 

- Số lượng hỗ trợ cho 01 hộ chăn nuôi từ 05 - 40 con (tương ứng số tiền hỗ 
trợ từ 5.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng/hộ). 

* Tiêu chí chọn hộ tham gia thực hiện Kế hoạch: 
- Có nhu cầu thay đàn nái đang nuôi hoặc đầu tư nuôi mới heo nái sinh sản. 
- Nhiệt tình tham gia, có khả năng tiếp thu và nắm bắt đuợc kỹ thuật chăm 

sóc, chăn nuôi heo cái sinh sản. 
- Cơ sở, hộ đang nuôi hoặc đã có kinh nghiệm nuôi heo nái sinh sản.  
- Có cơ sở vật chất như chuồng trại, trang thiết bị cần thiết đạt yêu cầu cho 

việc sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường.  
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- Cam kết thực hiện đúng các quy định cũng như những quy trình kỹ thuật 
trong kế hoạch thông qua hợp đồng trách nhiệm khi nhận đầu tư. 

- Phải đăng ký chăn nuôi với địa phương và có đơn xin tham gia kế hoạch. 
- Ưu tiên chọn những hộ đăng ký thay đàn nái nền với số lượng (con) nhiều 

cho đến khi hỗ trợ hết số lượng theo kế hoạch. 
* Tiêu chí chọn heo cái sinh sản để được hỗ trợ thay đàn cái nền trong Kế 

hoạch: 
Heo cái sinh sản phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật sau: 
- Giống heo: Yorshire, Landrace, tổ hợp lai Yorshire + Landrace, …. 
- Nguồn gốc: Lý lịch bố mẹ rõ ràng, năng suất cao, đẻ trên 10 con/lứa, tốt sữa, 

chất lượng giống tốt an toàn về dịch bệnh. 
- Ngoại hình: Có ngoại hình đặc trưng của giống, không dị tật, lông da mượt, 

dáng đi nhanh nhẹn, mắt tinh nhanh, thân hình cân đối, có sự liên kết hài hòa giữa 
các bộ phận cơ thể…. 

- Giống được chọn phải từ trại giống chất lượng cao của Công ty TNHH 
Giống – Chăn nuôi Việt Thắng An Giang. 

- Trọng lượng heo cái giống tối thiểu 15kg/con. 
* Phương thức thực hiện: 
- Khảo sát tổng đàn heo, các hộ tham gia của tất cả các xã, phuờng, thị 

trấn trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng các yêu cầu để thực hiện kế hoạch. 
- Số lượng hỗ trợ: từ 05 - 40 con/hộ chăn nuôi (nông hộ, gia trại, trang trại). 
Dự tính của Kế hoạch này với tổng số con của các địa bàn toàn tỉnh là 1.916 

con để thực hiện thay đàn nái nền (các chỉ tiêu này tạm tính, có thể thay đổi theo nhu 
cầu thực tế của các huyện, thị thành phố trong quá trình triển khai thực hiện kế 
hoạch). 

- Dự kiến số lượng số heo nái phân bổ tại các huyện, thị, thành như sau: 

STT Đơn vị 
 (huyện, thị, thành) 

Số lượng  
heo nái phân bổ theo kế hoạch 

1 Huyện Chợ Mới 220 
2 Huyện Châu Thành 90 
3 Huyện Châu Phú 220 
4 Huyện Phú Tân 515 
5 Huyện An Phú 91 
6 Thành phố Long Xuyên 170 
7 Huyện Thoại Sơn 300 
8 Huyện Tri Tôn 170 
9 Huyện Tịnh Biên 120 

10 Trại Vĩnh Khánh 20 
Tổng cộng 1.916 

Đây là số lượng phân bổ theo dự kiến, khi triển khai sẽ tùy theo nhu cầu thực 
tế của địa phương và kết quả thẩm định cơ sở sẽ có phân bổ phù hợp. 
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Định mức về kinh phí hỗ trợ: 
+ Đối với heo cái: Tính mức hỗ trợ 50% giá trị con giống, tối đa không 

quá 1.000.000 đồng/con. 
+ Căn cứ vào hóa đơn tài chính của cơ sở cung cấp heo cái sinh sản cho hộ 

chăn nuôi tham gia kế hoạch, kinh phí sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản 
cho đơn vị cung cấp con giống theo định mức kinh phí hỗ trợ (Sở Tài chính 
hướng dẫn cụ thể). 

Heo giống nhận sau 6 tháng sẽ phối giống và sau 10 tháng sẽ có heo con 
ra đời, với 1.916 heo cái ban đầu sẽ có không dưới 20.000 heo con sau mỗi lứa 
đẻ. 

6.3.3. Hội thảo tổng kết chuyển giao kỹ thuật. 
- Nội dung: tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm 2019 - 2020, 

thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, đề xuất thực hiện trong giai 
đoạn tiếp theo. 

- Thành phần tham dự: đại diện các đơn vị Sở Nông nghiệp và PTNT, 
phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y các 
huyện, thị, thành phố và người chăn nuôi tại địa phương. 

Số lượng: 01 cuộc hội thảo. 
Số người tham dự: 50 người. 
Thời gian thực hiện: năm 2020. 
7. Tiến độ thực hiện kế hoạch: 

STT Nội dung Số lượng Tiến độ 
Năm 2019 Năm 2020 

1 Hội thảo triển khai 01 cuộc x   
2 Hỗ trợ mua con giống 1.916 con 1.916 con  
3 Hội thảo tổng kết 01 cuộc   x 

8. Kinh phí thực hiện  
Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch : 3.916.040.000 đồng.  
Trong đó:  
- Kinh phí Sự nghiệp Nông nghiệp : 2.000.040.000 đồng. 

- Kinh phí đối ứng của dân  : 1.916.000.000 đồng.  

9. Tổ chức thực hiện: 

a) Cơ quan chủ trì: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành 
và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nội dung được phê duyệt tại Kế 
hoạch này. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, có báo cáo 
và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất về UBND tỉnh các giải pháp để 
triển khai thực hiện những năm tiếp theo. 
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b) Cơ quan phối hợp: 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thị 
xã, thành phố, Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng, các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp có liên quan. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 
phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành tỉnh;  
- UBND huyện, thị xã, thành phố;  
- Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  
- Phòng: KTN, HCTC; 
- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

Đã ký  
 
 

Trần Anh Thư 
 


		2019-04-26T09:06:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




