
Phụ lục II: 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ NGHIỆM THU KẾT THÚC 

 DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2020 

Lĩnh vực: Chăn nuôi - Thú y 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNN-KN ngày        tháng       năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

 

TT Tên dự án 
Tổ chức chủ trì/ 

Chủ nhiệm dự án 

Điểm 

trung 

bình 

Kết 

quả 

1 

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 

lông màu (Lương phượng, Rilai, 

Mía lai) thương phẩm theo 

hướng VietGAHP gắn với liên 

kết tiêu thụ sản phẩm tại một số 

tỉnh ĐBSH 

Trung tâm KN Hải 

Phòng/TS. Vũ Đức Hạnh 
81,0 Đạt 

2 

Xây dựng mô hình chăn nuôi 

lợn sinh sản giống bản địa (Lợn 

Lũng Pù, Lợn Mán, Lợn Mường 

Khương,...) theo hướng an toàn 

sinh học có giá trị kinh tế cao tại 

một số tỉnh miền núi phía Bắc 

Trung tâm KN Hà Giang/ 

KS. Nông Bình Nhu 
80,57 Đạt 

3 

Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt 

chuyên thịt (VCN/TP-SD) hiệu 

quả kinh tế cao theo hướng an 

toàn sinh học nhằm cung cấp 

thực phẩm an toàn cho bộ đội 

tại một số đơn vị quân đội vùng 

biên giới 

Trung đoàn 82- Quân 

khu 2/Khổng Văn Dũng 
76,43 Đạt 

4 

Xây dựng mô hình cải tạo đàn 

dê, cừu bằng biện pháp luân 

chuyển đực giống chất lượng tốt 

và áp dụng các biện pháp chăm 

sóc, nuôi dưỡng để đạt năng 

suất, chất lượng cao phù hợp 

với điều kiên biến đổi khí hậu 

Trung tâm nghiên cứu Dê 

và Thỏ Sơn Tây/ 

Ths. Lý Thị Luyến 

78,0 Đạt 

5 

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 

Ri lai (R1)-VCN/VP và gà 

xương đen, thịt đen (HAH) 

thương phẩm có chất lượng cao 

tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải Nam Trung Bộ 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Huấn luyện Chăn 

nuôi/TS. Hồ Xuân Tùng 

80,7 Đạt 
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