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PHỤ LỤC III 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG 

Lĩnh vực: Thủy sản 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BNN-KN ngày     tháng    năm 2022 
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

1-NUÔI TÔM CÀNG XANH BÁN THÂM CANH TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4101  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 
Công 

 
Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án 

Nông dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên môn phù 

hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  
 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01 

4 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, 

xô, chậu, giỏ lưới… 

Bộ 02-04 
 

5 
Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới 

thu tôm, thuê máy nạo vét ao... 

  
 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 10 

Quy cỡ giống 1-1,3 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 2.2 

Hàm lượng protein 23-35%; Thức ăn 

nằm trong danh mục được phép sản xuất 

kinh doanh của Bộ NN&PTNT; Thời 

hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định mức hiện 

hành.  
 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 
TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   



2 

 

 

2-NUÔI TÔM CÀNG XANH THÂM CANH TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4102  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông Công 
 Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự 

án 

Nông dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn  

KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án   
2 Hệ thống quạt nước Bộ 04-08 

3 Máy phát điện Mô hình 01 

4 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, 

xô, chậu, giỏ lưới… 

Bộ 01 - 02 
 

5 

Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới 

thu tôm, thuê máy nạo vét, gia cố bờ 

ao... 

  

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 15-

20 

Quy cỡ giống 1-1,3 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 2.5 

Hàm lượng protein 23-35%; Thức ăn 

nằm trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành.  
 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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3-NUÔI LUÂN CANH TÔM CÀNG XANH - LÚA,  Mã sản phẩm: TS4103  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông 
Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn  

KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 

Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án 

 2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, 

xô, chậu, giỏ lưới… 

Bộ 01 – 02 
 

4 

Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới 

thu tôm, thuê máy nạo vét, cải 

tạo ruộng/ ao... 

  

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị  

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 ≤10 Quy cỡ giống 1-1,3 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 1.5 Hàm lượng protein 23-35%; Thức ăn 

nằm trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 Tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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4- NUÔI XEN CANH TÔM CÀNG XANH – LÚA , Mã sản phẩm TS4104  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

4 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, 

xô, chậu, giỏ lưới, lồng bẫy… 
Bộ 01 - 02  

5 

Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới 

thu tôm, thuê máy nạo, vét cải tạo 

ruộng/ao... 

   

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi 

chú 

1 Giống con/m2 ≤ 4 Quy cỡ giống 1-1,3 cm/con, khỏe mạnh; 

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 1.3 Hàm lượng protein 23-35%; Thức ăn nằm 

trong danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 Tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.  

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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5-NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH,  Mã sản phẩm: TS4105  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

5 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với 

quy trình kỹ 

thuật, quy mô 

dự án   

2 Hệ thống sục oxy Bộ 04-05 

3 Hệ thống quạt nước Bộ 08-16 

4 Máy cho tôm ăn Bộ 04-05 

5 Máy phát điện Mô hình 01-02 

6 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, 

xô, chậu, giỏ lưới… 

Bộ 01-02 
 

7 

Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới 

thu tôm, thuê máy nạo vét, cải tạo, 

gia cố ao... 

  

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi 

chú 

1 Giống con/m2 100-120 

Quy cỡ giống P 12, khỏe mạnh; Có xuất 

xứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 1.3 

Hàm lượng protein 33-38%; Thức ăn 

nằm trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 Tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.   

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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6-NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 2 GIAI ĐOẠN - Mã sản phẩm: TS4106  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

T

T 
Diễn giải nội dung 

ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông 
Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn  

KT 

Tháng/ 

cán bộ 

5 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với 

quy trình kỹ 

thuật, quy mô 

dự án   

2 Hệ thống sục oxy Bộ 04-05 

3 Hệ thống quạt nước Bộ 08-16 

4 Máy cho tôm ăn Bộ 4-5 

5 Máy phát điện Mô hình 01-02 

6 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, xô, 

chậu, giỏ lưới… 

Bộ 01 - 02 
 

7 
Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu tôm, 

thuê máy nạo vét, cải tạo, gia cố ao... 

  
 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung ĐV 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi 

chú 

1 Giống tôm thẻ chân 

trắng 

  Quy cỡ giống P 12, khỏe mạnh; 

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có 

giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

 Giai đoạn 1 con/m2 1.000-1.500 

 Giai đoạn 2 con/m2 100-300 

2 Thức ăn FCR ≤ 1.1 Hàm lượng protein 33-38%; Thức 

ăn nằm trong danh mục được phép 

sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử dụng 

dưới 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.   

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   



7 

 

 

7-NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4107  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn  

KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với 

quy trình kỹ 

thuật, quy mô 

dự án  
 

2 Hệ thống sụ khí Bộ 02-04 

3 Hệ thống quạt nước Bộ 08-16 

4 Máy cho tôm ăn Bộ 4-5 

5 Máy phát điện Mô hình 01-02 

6 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, xô, 

chậu, giỏ lưới… 

Bộ 01 - 02 
 

7 
Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

tôm, thuê máy nạo vét, gia cố ao... 

  
 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng 

Ghi 

chú 

1 Giống con/m
2 

25 Quy cỡ giống P15, khỏe mạnh; Có xuất 

xứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 1.5 Hàm lượng protein 35-42%; Thức ăn 

nằm trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 Tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học... 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.   

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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8-NUÔI TÔM SÚ BÁN THÂM CANH TRONG AO - Mã sản phẩm: TS408  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông 
Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  
 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 08-16 

3 Máy cho tôm ăn Bộ 4-5 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, 

xô, chậu, giỏ lưới… 

Bộ 01 - 02 
 

6 
Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

tôm, thuê máy nạo vét ao, gia cố ao... 

  
 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi 

chú 

1 Giống con/m2 10-15 

Quy cỡ giống P15, khỏe mạnh; Có 

xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy 

định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 1.5 

Hàm lượng protein 35-42%; Thức 

ăn nằm trong danh mục được phép 

sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử dụng 

dưới 3 Tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành.  
 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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9-NUÔI TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN - Mã sản phẩm: TS4109  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, xô, 

chậu, giỏ lưới, lồng bẫy… 

Bộ 
 

4 
Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

tôm, thuê máy nạo vét, gia cố ao... 

 
 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2  ≤ 8 

Quy cỡ giống P15, khỏe mạnh; 

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 0.5 

Hàm lượng protein 35-42%; 

Thức ăn nằm trong danh mục 

được phép sản xuất kinh doanh 

của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 Tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành.  
 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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10- NUÔI TÔM SÚ 2 GIAI ĐOẠN TRONG RỪNG NGẬP MẶN - Mã sản phẩm: TS4110  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, xô, 

chậu, giỏ lưới, lồng bẫy thu tôm… 
Cái 01-02 

Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  
 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống     

 Giai đoạn 1 con/m2 2.000-

6.000 

Quy cỡ giống P15, khỏe mạnh; 

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

 Giai đoạn 2 con/m2 ≤ 15 

2 Thức ăn   Hàm lượng protein 35-42%; 

Thức ăn nằm trong danh mục 

được phép sản xuất kinh doanh 

của Bộ NN&PTNT; Thời hạn 

sử dụng dưới 3 Tháng. 

 

 Giai đoạn 1 FCR 1.5 

 Giai đoạn 2 FCR ≤ 0.5 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 
 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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11-NUÔI TÔM SÚ 2 GIAI ĐOẠN – LÚA, Mã sản phẩm: TS4111 

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  
 2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

5 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, xô, chậu, 

giỏ lưới, lồng bẫy… 
Bộ   

6 

Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu tôm, 

thuê máy nạo vét, cải tạo, gia cố bờ 

ao/ruộng... 

   

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi 

chú 

1. Giống, vật tư    

1 Giống tôm sú   Quy cỡ giống ≥ P15, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc 

rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

 Giai đoạn 1 con/m2 60-70 

 Giai đoạn 2 con/m2 ≤ 7 

2 Giống lúa Kg/ha 80 Giống lúa chất lượng, có khả 

năng chống chịu mặn 

 

3 Thức ăn tôm sú   Hàm lượng protein 35-42%; 

Thức ăn nằm trong danh mục 

được phép sản xuất kinh doanh 

của Bộ NN&PTNT; Thời hạn 

sử dụng dưới 3 Tháng. 

 

 Giai đoạn 1 FCR ≤1.5 

 Giai đoạn 2 FCR ≤ 0.5 

4 Phân bón lúa     

5 Phân bón gốc  Kg/ha 700 Có nguồn gốc rõ ràng; Được 

phép lưu hành tại Việt Nam 

 

6 Phân bón lá  Kg/ha 1,2  

7 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.  

8 
Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi trường) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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12-NUÔI TÔM SÚ LUÂN CANH (1 vụ tôm, 1 vụ lúa) - Mã sản phẩm: TS4112  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 
2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04  

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, 

xô, chậu, giỏ lưới… 
Bộ 01 - 02  

4 

Sử dụng dịch vụ khác: Thuê 

lưới, thuê máy nạo vét, cải tạo 

ruộng/ao... 

   

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 ≤10 Quy cỡ giống P15, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn 

gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy 

định 

 

2 Thức ăn FCR ≤1.5 Hàm lượng protein 35-42%; 

Thức ăn nằm trong danh 

mục được phép sản xuất 

kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 Tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành.  
 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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13-NUÔI TÔM HÙM BÔNG TRONG LỒNG - Mã sản phẩm: TS4113  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông 
Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn 

kỹ thuật. 

Tháng/ 

cán bộ 

18 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật Ghi chú 

1 Thiết bị cho ăn Bộ/lồng 01 Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  
2 Bơm, xịt áp lực  Bộ/mô hình  01  

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, 

vợt, xô, chậu… 
Bộ 01  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 8-10 Quy cỡ giống 100-120 gam/con, 

khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc 

rõ ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 31 Cá tạp/tươi sống 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.  

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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14-NUÔI TÔM HÙM XANH TRONG LỒNG -Mã sản phẩm: TS4114  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Thiết bị cho ăn Bộ/lồng 01 Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  

 

2 Bơm, xịt áp lực  Bộ/mô hình 01 

3 
Thiết bị, dụng cụ: 

Thuyền, vợt, xô, chậu… 
Bộ 01 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m3 15-16 Quy cỡ giống 50-60 gam/con, 

khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn 

gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 31 Cá tạp/tươi sống  

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành 
 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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15-NUÔI ỐC HƯƠNG TRONG LỒNG -Mã sản phẩm: TS4115  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Thiết bị cho ăn Bộ/lồng 01 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 
2 Bơm, xịt áp lực  Bộ/mô hình 01  

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, 

vợt, xô, chậu… 
Bộ 01  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 300 Quy cỡ giống ≥ 0,4 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 7.0 Thức ăn hỗn hợp hoặc cá tạp/đảm 

bảo chất lượng 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 
 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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16-NUÔI ỐC HƯƠNG TRONG AO/HỒ -Mã sản phẩm: TS4116  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với 

quy trình kỹ 

thuật, quy mô 

dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-06 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

2 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, 

xô, chậu, giỏ lưới, lồng bẫy… 
Bộ 01 - 02 

3 
Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới, 

thuê máy nạo vét, cải tạo ao… 
  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 100 Quy cỡ giống ≥ 0,4 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 5.0 Thức ăn hỗn hợp hoặc cá 

tạp/đảm bảo chất lượng 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 
 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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17-NUÔI ỐC HƯƠNG TRONG BỂ -Mã sản phẩm: TS4117  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án   
2 Hệ thống sục oxy Bộ 04-06 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 
Thiết bị, dụng cụ: xô, chậu, giỏ 

lưới, vợt… 

Bộ 01- 02 
 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 300 Quy cỡ giống ≥ 0,4 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤7.0 Thức ăn hỗn hợp hoặc cá 

tạp/đảm bảo chất lượng 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 
 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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18-NUÔI VẸM THEO HÌNH THỨC GIÀN CỌC - Mã sản phẩm: TS4118  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật Ghi chú 

1 Cọc Cái 10.000 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  
 2 Lưới cước m2 100 

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt… 
Bộ 01 - 02  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 400 100 con/dây; 4 cọc/m2 

1 dây/cọc/cỡ giống ≥ 0,4 cm/con, 

khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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19-NUÔI VẸM THEO HÌNH THỨC GIÀN BÈ - Mã sản phẩm: TS4119  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lưới làm giàn m2 2000-

5.000 

Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  

2 
Thiết bị, dụng cụ: thuyền, 

xô, chậu, giỏ lưới, vợt… 
   

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 720 300 con/dây;120 dây/50m2/, cỡ 

giống ≥ 0,4 cm/con, khỏe mạnh; 

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Tập huấn xây dựng mô hình  

 

 Số lần Lần 01 Số lượng không quá 20 

người/lớp 

 

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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20-NUÔI HÀU THEO HÌNH THỨC GIÀN CỌC - Mã sản phẩm: TS4120  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Cọc Cái 10.000 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  
 2 Lưới cước m2 100 

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt… 
Bộ 01 - 02  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/cọc 10 Chất lượng quy định/cỡ giống ≥ 3 

cm/con, khỏe mạnh; Có xuất xứ 

nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định  

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Tập huấn xây dựng mô hình  

 

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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21-NUÔI HÀU THEO HÌNH THỨC GIÀN BÈ  -Mã sản phẩm: TS4121  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lưới làm giàn m2 2000-

5.000 

Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án   

2 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt… 
Bộ 01 - 02  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/giá 

bám  
25 Cỡ giống ≥ 2 cm/con, 

khỏe mạnh; Có xuất xứ 

nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

4 

Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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22-NUÔI HÀU TRONG LỒNG  -Mã sản phẩm: TS4122  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự 

án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6-12 Trung cấp trở lên, chuyên môn phù 

hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Lưới làm lồng Cái 3.000 Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự 

án  

 

2 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, 

xô, chậu, giỏ lưới, vợt… 
   

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/lồng 120 Cỡ giống ≥ 3 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn 

gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy 

định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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23-NUÔI NGHÊU BÃI TRIỀU -Mã sản phẩm: TS4123  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

 

1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lưới và cọc quây quang bãi m 1.000 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt… 
Bộ 01 - 02  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 150 Cỡ giống ≥ 1 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc 

rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

4 

Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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24-NUÔI SÒ HUYẾT BÃI TRIỀU -Mã sản phẩm: TS4124  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 
Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đ.vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Lưới và cọc quây quang bãi m 1.000 Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án   

2 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt, lồng bẫy… 
Bộ 01 - 02  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 200 Cỡ giống ≥ 0,5 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc 

rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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25-NUÔI SÒ HUYẾT TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4125  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 
Công 

 Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 
10 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án   2 Hệ thống sục oxy Bộ 02-04 

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt, lồng bẫy… 
Bộ 01 - 02  

4 
Sử dụng dịch vụ khác: Thuê máy 

nạo vét ao… 
   

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 100 Cỡ giống ≥ 0,5 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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26-NUÔI TU HÀI TRONG LỒNG - Mã sản phẩm: TS4126  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 lồng 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

18 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 

 

1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lồng nuôi Cái 1.000 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt… 
Bộ 01 - 02  

C.Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 120 Cỡ giống ≥ 3 cm/con, khỏe mạnh; 

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có 

giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 

Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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27-NUÔI HẢI SÂM TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4127  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án   2 Hệ thống sục oxy Cái 02-04 

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt… 
Bộ 01 - 02  

C.Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng 

Ghi 

chú 

1 Giống con/m2 3-5 Cỡ giống 3-5 cm/con, khỏe mạnh; Có xuất 

xứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn   Mùn bã hữu cơ 

3 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

   D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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28-NUÔI HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG HÌNH THỨC GIÀN TREO (lập thể) - Mã sản phẩm: 

TS4128  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án Nông 

dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp 

 
1-2 cán 

bộ 

B.Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Dây treo giống m 10.000 Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự 

án  

 

2 
Thiết bị, dụng cụ khác: Thuyền, 

xô, chậu, giỏ lưới, vợt … 
   

C.Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/giá thể 20 Cỡ giống  0,5 -1,5 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 

Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Tập huấn xây dựng mô hình  

 

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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29-NUÔI BÀO NGƯ VÀNH TAI TRONG LỒNG - Mã sản phẩm: TS4129  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B.Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lồng nuôi (m3/lồng) Cái 1.000 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt… 
Bộ 01 - 02  

C.Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 350 Cỡ giống ≥ 1 cm/con, khỏe mạnh; 

Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có 

giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 16.0 Thức ăn rong biển 

3 

Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D.Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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30-NUÔI SÁ SÙNG - Mã sản phẩm: TS4131  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động  

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/Mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  
 2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới… 
Bộ 01 - 02  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 60-70 Cỡ giống ≥ 1,5 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 1.3 Hỗn hợp tự chế 

3 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

  D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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31-NUÔI THƯƠNG PHẨM NGAO GIÁ - Mã sản phẩm: TS4131  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 lồng 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

11-12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Lồng nuôi ngao Lồng 1.000 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án   2 
Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu, giỏ lưới, vợt… 
Bộ 01 - 02 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, chất lượng Ghi chú 

1 Giống con/m2 300 

Cỡ giống 1-1,2 cm/con, khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc 

rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 

Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1-2 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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32-NUÔI CÁ SONG TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4132  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 03-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 03-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 03-04 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, 

chậu, lồng lưới… 

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đv 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/

m2 

1,0 Cá giống cỡ  ≥10 cm/con; Cá khỏe mạnh; 

Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy định  

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện hành. 

2 

Thức ăn FCR ≤2.0 

TACN hàm lượng protein >42 %; Thức ăn 

nằm trong danh mục được phép sản xuất 

kinh doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn 

sử dụng dưới 3 Tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định của pháp luật. Mức hỗ trợ không 

quá 30 triệu đồng/ha 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 -02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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33-NUÔI CÁ SONG TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4133  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, 

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông 
Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 12 1-2 cán bộ 

B.Định mức máy móc, thiết bị 

T

T 
Tên thiết bị, máy móc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm, xịt nước Bộ/mô 

hình 

02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ 

chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C.Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m3 15-25 Cá giống cỡ  ≥8 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

 

Có bổ 

sung cá 

tạp 

trong 

quá 

trình 

nuôi 

 

. 

2 

Thức ăn FCR ≤2.0 

TACN hàm lượng protein ≥ 42%; 

Thức ăn nằm trong danh mục được 

phép sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử dụng dưới 3 

tháng 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành.  

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án.  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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34-NUÔI CÁ MÚ CHUỘT TRONG LỒNG BÈ -Mã sản phẩm: TS4134  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị  

 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô 

hình 

02-03 Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự 

án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02 

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 

Giống Con/

m3 

25 Cá giống cỡ  8-10 cm/con; Cá 

khỏe mạnh; Có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

 

 

 

Mức hỗ  

trợ theo  

quy định hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤2.2 

TACN hàm lượng protein ≥ 

42%; Thức ăn nằm trong danh 

mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   



35 

 

 

35-NUÔI CÁ GIÒ TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4135  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

9 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô 

hình 

02-03 Phù hợp với 

quy trình kỹ 

thuật, quy mô 

dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ 

chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con/m3 3 Cá giống cỡ  ≥18 cm/con; Cá 

khỏe mạnh; Có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 2 Thức ăn    

 Giai đoạn 1: TACN 

FCR ≤ 2.5 

TACN hàm lượng protein 40-

45%; Thức ăn nằm trong danh 

mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

 Giai đoạn 2:  

Cá tạp 
FCR ≤ 8.0 Cá tạp: đảm bảo chất lượng 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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36-NUÔI CÁ VƯỢC TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4136  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống 
Con/

m3 
25 

Cá giống cỡ  ≥ 12 cm/con; 

Cá khỏe mạnh; Có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng, có 

giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 

2 Thức ăn FCR ≤1.5 

TACN hàm lượng protein ≥ 

35%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất 

lượng theo quy định hiện 

hành. 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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37-NUÔI CÁ VƯỢC TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4137  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông 
Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 03-04 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, 

chài, xô, chậu,  

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: kéo 

lưới, nạo vét, gia cố bờ ao, 

thu cá … 

    

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 

Giống Con/m2 1,5 Cá giống cỡ  ≥12 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

 

 

 

Mức hỗ  

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤1.5 

TACN hàm lượng protein ≥35 %; 

Thức ăn nằm trong danh mục được 

phép sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử dụng dưới 

3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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38-NUÔI CÁ HỒNG MỸ TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4138  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B.Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô 

hình 

02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ 

chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m3 25 Cá giống cỡ  ≥ 10 cm/con; 

Cá khỏe mạnh; Có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo 

quy định. 

 

 

 

 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 

2 

Thức ăn FCR ≤1.5 

TACN hàm lượng protein ≥ 

35%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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39-NUÔI CÁ HỒNG MỸ TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4139  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô 

hình 

01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 03-04 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, 

chài, xô, chậu… 

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: 

Thuê lưới thu cá, thuê máy 

nạo vét ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con/m2 1,5 

Cá giống cỡ  ≥10 cm/con; Cá 

khỏe mạnh; Có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định. 

 

 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 2 Thức ăn FCR ≤ 1.5 

TACN hàm lượng protein ≥35 

%; Thức ăn nằm trong danh mục 

được phép sản xuất kinh doanh 

của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học.. 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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40-NUÔI CÁ HỒNG ĐỎ TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4140  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

 

1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô 

hình 

02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ 

chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống 
Con/

m3 
15 

Cá giống cỡ  ≥ 10 cm/con; cá 

khỏe mạnh; Có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định. 

 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 

2 Thức ăn FCR ≤1.5 

TACN hàm lượng protein ≥ 

35%; Thức ăn nằm trong danh 

mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 

Tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án.  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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41-NUÔI CÁ HỒNG ĐỎ TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4141 

 Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu… Bộ 01-02  

6 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét cải tạo ao… 

   

7 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con/m2 1,5 

 Cá giống cỡ  ≥8 cm/con; cá 

khỏe mạnh; Có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

 

 

 

Mức hỗ  

trợ theo  

quy định 

hiện hành. 2 Thức ăn FCR ≤1.5 

TACN hàm lượng protein ≥35 

%; Thức ăn nằm trong danh mục 

được phép sản xuất kinh doanh 

của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học.. 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác (test-

kit bệnh, môi trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án.  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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42-NUÔI CÁ TRÁP VÀNG TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4142  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 
Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 03-04 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, 

chài, xô, chậu… 

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: 

Thuê lưới thu cá, thuê máy 

nạo vét cải tạo ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m2 1,5 

Cá giống cỡ  ≥8 cm/con; cá khỏe 

mạnh; Có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤1.5 

TACN hàm lượng protein ≥ 35 

%; Thức ăn nằm trong danh mục 

được phép sản xuất kinh doanh 

của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu 

khác (test-kit bệnh, 

môi trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 – 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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43-NUÔI CÁ TRÁP VÀNG TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4143  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
Đơn 

 vị tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con/m3 15 

Cá giống cỡ  ≥ 10 cm/con; cá khỏe 

mạnh; Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định. 

 

 

 

 

Mức hỗ  

trợ theo  

quy định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤1.5 

TACN hàm lượng protein ≥ 35%; 

Thức ăn nằm trong danh mục được 

phép sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử dụng dưới 3 

Tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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44-NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG TRONG AO - Mã sản phẩm: TS4144  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đ. vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 03-04 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, 

chậu,  

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét ao… 

    

C.Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con/m2 3 

Cá giống cỡ  ≥8 cm/con; cá khỏe 

mạnh; Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định. 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

 quy định 

hiện hành. 2 Thức ăn FCR ≤1.5 

TACN hàm lượng protein ≥ 35 %; 

Thức ăn nằm trong danh mục được 

phép sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử dụng dưới 3 

Tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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45-NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4145  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu                   

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B.Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

 C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m3 25-35 

Cá giống cỡ  6-8 cm/con; cá khỏe 

mạnh; Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 2.3 

TACN hàm lượng protein 30-35 %; 

Thức ăn nằm trong danh mục được 

phép sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử dụng dưới 

3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   



46 

 

 

46-NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ BỐNG BỚP BẰNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP - Mã sản 

phẩm: TS4146  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

9 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 03-04 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, 

chậu… 

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con/m2 10 

Cá giống cỡ  ≥ 4g/con; cá khỏe mạnh; 

Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy định 

 

 

Mức hỗ  

trợ theo 

quy 

định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤2.0 

TACN hàm lượng protein ≥ 38 %; Thức 

ăn nằm trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 Tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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47-NUÔI CÁ SỦ ĐẤT TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4147  

Quy mô: Áp dụng cho 1.000 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

18 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

  C.Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con/m3 8-10 

Cá giống cỡ từ 10-12 cm/con; cá khỏe 

mạnh; Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định. 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy 

định 

hiện 

hành. 2 Thức ăn FCR ≤1.5 

Hàm lượng protein 38-42 %; Thức ăn 

nằm trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT; 

Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D.Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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48-NUÔI CÁ SỦ ĐẤT TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4148  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

T

T 
Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với 

quy trình kỹ 

thuật, quy mô 

dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 03-04 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét ao… 

    

  C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m2 10 

Cá giống cỡ  ≥ 4g/con; cá khỏe 

mạnh; Có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 2.0 

TACN hàm lượng protein ≥ 38 

%; Thức ăn nằm trong danh mục 

được phép sản xuất kinh doanh 

của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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49-TRỒNG RONG SỤN BẰNG GIÀN CĂNG TRÊN ĐÁY - Mã sản phẩm: TS4149  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu            

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

3 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Dụng cụ: Thuyền, xô, 

chậu… 

Bộ 02-03   

2 Hệ thống khung, giàn căng 

trên đáy 

Theo quy trình/TBKT được công nhận/ 

chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

 C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Tấn/ha ≤2.5 Rong giống cỡ  30 cm/bụi; 

Có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, có giấy chứng nhận 

chất lượng theo quy định 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 

Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

 

D.Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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50-NUÔI XEN CANH CHẠCH ĐỒNG VÀ CUA ĐỒNG TRONG RUỘNG LÚA - Mã sản phẩm: 

TS4150  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01 - 02 

3 Sử dụng dịch vụ khác: thuê lưới thu 

hoạch chạch, thuê máy cải tạo 

ruộng, gia cố ruộng… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 

Giống: Tỷ lệ ghép 

chạch đồng 80-90% 

còn lại là cua đồng 

Con/m2 20-30 

Quy cỡ giống cua và chạch: ≥ 4-5 gr/con; Con 

giống khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất lượng theo quy 

định 

 

Mức hỗ  

trợ theo 

quy 

định 

hiện 

hành. 
2 Thức ăn FCR ≤ 1.3 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 

Protein  ≥ 30%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn 

sử dụng dưới 3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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51-NUÔI CÁ TRẮM ĐEN TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4151 

Áp dụng cho quy mô 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông 
Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn  

KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 03-04 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, 

xô, chậu,  

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê 

lưới thu hoạch cá, thuê máy 

nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

D. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m2 1 

Quy cỡ giống cá: 200-500 gr/con; Con 

giống khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc 

rõ ràng, có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤1.8 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng Protein 

≥ 25%; Thức ăn nằm trong danh mục 

được phép sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT; Thời hạn sử dụng dưới 3 

tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

C. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 -  02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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52-NUÔI CÁ TRẮM ĐEN TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4152  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt.. Bộ 01-02  

6 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Giống Con/m3 
10-

15 

Cá giống cỡ từ 0,8-1,0 kg/con; cá khỏe 

mạnh;  

Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy định. 

 

 

Mức 

hỗ trợ 

theo 

quy 

định 

hiện 

hành. 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 3.0 

Hàm lượng protein 38-45 % (theo giai 

đoạn phát triển của cá); Thức ăn nằm 

trong danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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53-NUÔI CÁ BỖNG TRONG LỒNG/BÈ -Mã sản phẩm: TS4153  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

24 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B.Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu… Bộ 01-02  

6 Sử dụng dịch vụ khác: thu cá, 

vệ sinh lồng, sửa chữa bè .... 

   

7 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

 C.Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống 
Con/m

3 
10-15 

Quy cỡ giống 6-10 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 2.0 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 

Protein ≥ 30%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn 

sử dụng dưới 3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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54-NUÔI CÁ LÓC BÔNG TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4154  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 02-03 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m3 130 

Quy cỡ giống ≥ 8 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 4.0 
Thức ăn cá tạp đảm bảo chất lượng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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55-NUÔI CÁ LÓC BÔNG TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4155  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B.Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, 

xô, chậu.. 

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê 

lưới thu hoạch cá, thuê máy 

nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

 C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m2 10 

Quy cỡ giống ≥ 8 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 4.0 
Thức ăn cá tạp đảm bảo chất lượng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

C.Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   



56 

 

 

56-NUÔI CÁ BỐNG KÈO TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4156  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Công lao động phổ thông 
Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,                     

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, 

chài, xô, chậu,  

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê 

lưới thu cá, thuê máy nạo 

vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống 
Con/

m2 
100 

Quy cỡ giống ≥ 3 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

 

 

 

Mức hỗ  

trợ theo  

quy định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 1.2 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 

Protein ≥ 18%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 
Vật tư thiết yếu khác (test-

kit bệnh, môi trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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57-NUÔI CÁ BỐNG TƯỢNG TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4157  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị  

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, 

xô, chậu…  

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê 

lưới thu cá, thuê máy nạo vét, 

gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m2 2 

Quy cỡ giống ≥ 10 cm/con; Cá 

khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn 

gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định 

 

 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 9.0 
Thức ăn cá tạp đảm bảo chất 

lượng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác (test-

kit bệnh, môi trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 – 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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58-NUÔI CÁ BỐNG TƯỢNG TRONG BỂ - Mã sản phẩm: TS4158  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

T

T 
Tên thiết bị, máy móc 

Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, 

yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với 

quy trình kỹ 

thuật, quy mô 

dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m2 30 

Quy cỡ giống ≥ 10 cm/con; Cá 

khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn 

gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy định 

hiện hành. 

 

2 Thức ăn FCR ≤ 9.0 
Thức ăn cá tạp đảm bảo chất 

lượng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng 

theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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59- NUÔI CÁ THÁT LÁT TRONG LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4159  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

11 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị  

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm, xịt nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, 

vợt… 

Bộ 01-02  

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống 
Con/m

3 50 

Quy cỡ giống ≥ 8 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy 

định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 2.0 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 

Protein ≥ 25%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn 

sử dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 – 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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60-NUÔI CÁ THÁT LÁT TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4160  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị  

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, 

xô, chậu,  

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê 

lưới thu cá, thuê máy nạo vét, 

gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống 
Con/

m2 
9 

Quy cỡ giống ≥ 2 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có 

giấy chứng nhận chất lượng theo quy 

định 

 

 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 3.5 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 

Protein ≥ 20%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn 

sử dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 
Vật tư thiết yếu khác (test-

kit bệnh, môi trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 – 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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61-NUÔI CÁ SẶC RẰN TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4161  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

8 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

T

T 
Tên thiết bị, máy móc 

Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, 

xô, chậu… 

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê 

lưới thu cá, thuê máy nạo vét, 

gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống 
Con/

m2 
20 

Quy cỡ giống ≥ 5,5 cm/con; Cá 

khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc 

rõ ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

 

 

 

 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 4.0 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 

Protein ≥ 25%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn 

sử dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác (test-

kit bệnh, môi trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 – 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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62-NUÔI CÁ RÔ ĐỒNG TRONG AO/ HỒ - Mã sản phẩm: TS4162  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị  

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, 

xô, chậu,  

Bộ 01 - 02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới 

thu cá, thuê máy nạo vét, gia cố 

bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống 
Con/

m2 
50 

Quy cỡ giống ≥ 5,1 cm/con; Cá khỏe 

mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, 

có giấy chứng nhận chất lượng theo 

quy định 

 

 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 2.0 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 

Protein ≥ 25%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D.Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 – 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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63-NUÔI BA BA TRONG AO/BỂ - Mã sản phẩm: TS4163  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

18 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị  

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, 

vợt… 

Bộ 01-02  

5 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới 

thu sản phẩm, thuê máy nạo vét, 

gia cố bờ ao… 

   

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m2 2 

Quy cỡ giống ≥ 100 gr/con; Ba ba 

giống khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn 

gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận chất 

lượng theo quy định 

 

 

 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện hành. 

2 Thức ăn FCR ≤ 10 Thức ăn cá tạp đảm bảo chất lượng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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64-NUÔI ẾCH TRONG BỂ/ LỒNG BÈ - Mã sản phẩm: TS4164  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

C. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

D. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống Con/m3 80 

Quy cỡ giống ≥ 20 gr/con; Ếch giống 

khỏe mạnh; Có xuất xứ nguồn gốc rõ 

ràng, có giấy chứng nhận chất lượng 

theo quy định 

 

 

 

 

Mức hỗ  

trợ theo 

quy định 

hiện hành 
2 Thức ăn FCR ≤ 1.8 

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 

Protein ≥ 25%; Thức ăn nằm trong 

danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT; Thời hạn sử 

dụng dưới 3 tháng 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo 

quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

E. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 – 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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65- NUÔI TRAI NƯỚC NGỌT LẤY NGỌC - Mã sản phẩm: TS6165  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

24 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 1-2 cán bộ 

C. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 02-04 

3 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, 

chậu, panh, dao kéo cấy ngọc… 

Bộ 01 - 02 

6 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê máy 

nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

D. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống Con/m2 2,5 

Trai nguyên liệu đã được cấy ngọc 

cỡ  ≥ 300 gr/con; chất lượng đảm 

bảo, khỏe mạnh, nguồn gốc rõ ràng 

 

 

 

Mức hỗ  

trợ theo  

quy định 

 hiện 

hành. 

2 Thức ăn   Thức ăn tự nhiên 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
  

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy 

định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(test-kit bệnh, môi 

trường,…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 – 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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66-NUÔI CÁ RÔ PHI/ DIÊU HỒNG TRONG LỒNG BÈ -Mã sản phẩm: TS4166  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

7 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm, xịt nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

A. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống: Rô phi/ Diêu hồng 
Con

/m3 
100 

- Cỡ giống: ≥ 6 cm;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận theo quy định. 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành 

2 Thức ăn công  nghiệp 
FC

R 
≤ 1.8 

- Hàm lượng Protein ≥ 24%;  

- Trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT.  

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

B. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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67-NUÔI CÁ RÔ PHI/ DIÊU HỒNG THÂM CANH TRONG AO/HỒ -Mã sản phẩm: TS4167  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, 

chậu… 

Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: Rô phi/ Diêu hồng Con/m2 5-7 

- Cỡ giống: ≥ 7 g/con;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy 

định. 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.3 

- Hàm lượng Protein ≥ 28%;  

- Trong danh mục được phép 

sản xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 
Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành. 

 

4 Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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68-NUÔI CÁ RÔ PHI/ DIÊU HỒNG BÁN THÂM CANH TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: 

TS4168  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, 

chậu… 

Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 
Giống: Rô phi/ Diêu 

hồng 

Con/

m2 
2,5 

- Cỡ giống: ≥ 5 g/con;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

Mức 

hỗ 

trợ 

theo 

quy 

định 

hiện 

hành 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.5 

- Hàm lượng Protein ≥ 24%;  

- Trong danh mục được phép sản xuất 

kinh doanh của Bộ NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng ≤  3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.  

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn,  yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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69-NUÔI GHÉP CÁ RÔ PHI/ DIÊU HỒNG LÀ CHÍNH TRONG AO/ HỒ - Mã sản phẩm: 

TS4169  

Quy mô: Áp dụng cho 1 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 
T

T 
Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 
Giống: Tỷ lệ ghép cá Rô 

phi/ Diêu hồng ≥ 50% 
Con/m2 3 

- Cỡ giống: cá Rô phi/Diêu hồng, 

Chép, Chim trắng ≥ 4 cm; cá Trắm 

cỏ, Mè, Trôi, Trắm đen ≥ 12 cm; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

Mức 

hỗ trợ 

theo 

quy 

định 

hiện 

hành 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.5 

- Hàm lượng Protein ≥ 24%;  

- Trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng ≤3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 
Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành. 

 

4 Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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70-NUÔI CÁ TRẮM CỎ TRONG LỒNG BÈ -Mã sản phẩm: TS4170  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3   

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

T

T 
Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống: cá Trắm cỏ Con/m3 20-30 

- Cỡ giống: 300-500 g/con; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo 

quy định. 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành 

2 Thức ăn xanh FCR ≤ 45 

- Đảm bảo chất lượng; 

- Kích cỡ phù hợp giai đoạn 

phát triển của cá. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   



71 

 

 

71-NUÔI GHÉP CÁ TRẮM CỎ LÀ CHÍNH TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4171  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 
  

T

T 

Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 
T

T 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 
Giống: Tỷ lệ ghép cá Trắm 

cỏ ≥ 50% 
Con/m2 2,5 

- Cỡ giống: cá Rô phi/Diêu hồng, 

Chép, Chim trắng ≥ 4 cm; cá Trắm 

cỏ, Mè, Trôi, Trắm đen ≥ 12 cm; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

Mức 

hỗ 

trợ 

theo 

quy 

định 

hiện 

hành 
2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.2 

-Hàm lượng Protein ≥ 24%;  

- Trong danh mục được phép sản xuất 

kinh doanh của Bộ NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 
Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành. 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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72-NUÔI GHÉP CÁ CHÉP LÀ CHÍNH TRONG AO/HỒ - Mã sản phẩm: TS4172  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp  
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

T

T 
Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với 

quy trình kỹ 

thuật, quy mô 

dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư 

ĐV 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 
Giống: Tỷ lệ ghép cá Chép ≥ 

50% 

Con/

m2 
3 

- Cỡ giống: cá Rô phi/Diêu hồng, 

Chép, Chim trắng ≥ 4 cm; cá Trắm cỏ, 

Mè, Trôi, Trắm đen ≥ 12 cm; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

Mức 

hỗ trợ 

theo 

quy 

định 

hiện 

hành 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.5 

- Hàm lượng Protein ≥ 24%;  

- Trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ Nông 

nghiệp &PTNT;  

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi 

chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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73-NUÔI CÁ CHIM TRẮNG TRONG AO/HỒ 

Mã sản phẩm: TS4173  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  Kỹ thuật 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Giống: cá Chim trắng Con/m2 2-4 

- Cỡ giống: ≥ 4 cm; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy 

định. 

Mức 

hỗ 

trợ 

theo 

quy 

định 

hiện 

hành. 2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.8 

- Hàm lượng Protein ≥ 25%;  

-Trong danh mục được phép SX 

kinh doanh của Bộ NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng≤3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh 

học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi 

chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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74-NUÔI CÁ TRÊ TRONG AO/HỒ 

Mã sản phẩm: TS4174  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  kỹ thuật. 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: cá Trê Con/m2 20 

- Cỡ giống: 3-5 cm; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy 

định. 

 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.8 

- Hàm lượng Protein≥ 18%;  

- Trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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75-ƯƠNG CÁ TRA GIỐNG 

Mã sản phẩm: TS4175  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  kỹ thuật 

Tháng/ 

cán bộ 

6 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

T

T 
Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Giống: cá Tra Con/m2 
500-

700 

- Cỡ giống: cá bột 3-5 ngày tuổi; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.1 

- Hàm lượng Protein ≥ 30%;  

- Trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ Nông 

nghiệp&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 
Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi 

chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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76-NUÔI CÁ TRA/BASA TRONG AO/HỒ 

Mã sản phẩm: TS4176 

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  kỹ thuật 

Tháng/ 

cán bộ 

8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

T

T 
Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: cá Tra/Basa 
Con/m

2 
≤ 40 

- Cỡ giống: ≥ 2 cm; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.7 

- Hàm lượng Protein ≥ 22%;  

- Trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ 

NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn,  yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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77-NUÔI NHEO MỸ TRONG LỒNG BÈ 

Mã sản phẩm: TS4177  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  kỹ thuật 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Giống: Nheo mỹ Con/m3 10 

- Cỡ giống: ≥ 10 cm;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo 

quy định. 

 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 2 

- Hàm lượng Protein ≥ 30%;  

- Trong danh mục được phép 

sản xuất kinh doanh của Bộ 

Nông nghiệp &PTNT;  

- Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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78-NUÔI CÁ - LÚA 

Mã sản phẩm: TS4178  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  kỹ thuật 

Tháng/ 

cán bộ 

9 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, 

chậu… 

Bộ 01 - 02 

3 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét, cải tạo 

ruộng/ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Giống cá: Chép, Rô phi, Trắm 

cỏ, Mè, Rô đồng, Diêu hồng... 
Con/m2 1,5-2 

- Cỡ giống: cá Rô phi/Diêu hồng, 

Rô đồng ≥ 5 g/con; Chép: ≥10 

g/con; Trắm cỏ ≥ 150 g/con; Mè 

≥ 100 g/con. 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy 

định. 

 

2 Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.2 

- Hàm lượng Protein ≥ 22%;  

- Trong danh mục được phép 

sản xuất kinh doanh của Bộ 

Nng nghẹ và phát triển nông 

thôn.  

- Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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79-NUÔI CÁ LĂNG NHA TRONG LỒNG BÈ 

Mã sản phẩm: TS4179  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

11 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm, xịt nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ 

chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: Lăng nha Con/m3 20 

- Cỡ giống: ≥ 15 cm;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 Thức ăn công nghiệp FCR ≤ 2 

- Hàm lượng Protein ≥ 35%;  

- Trong danh mục được phép sản xuất 

kinh doanh của Bộ NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 
Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.  

4 

Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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80-NUÔI CÁ LĂNG CHẤM TRONG LỒNG BÈ 

Mã sản phẩm: TS4180  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  kỹ thuật. 

Tháng/ 

cán bộ 

11 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: Lăng chấm Con/m3 10 

- Cỡ giống: 200-300 g/con;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 
Thức ăn: cá tạp và 

phối trộn 
FCR ≤ 4.5 

- Đảm bảo chất lượng; 

- Không pha trộn các các chất cấm sử 

dụng trong nuôi thủy sản; 

- Được chế biến và bảo quản đúng quy 

định. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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81-NUÔI CÁ LĂNG CHẤM TRONG AO/HỒ 

Mã sản phẩm: TS4181  

Quy mô: Áp dụng cho 01 ha 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công 

 Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 
T

T 
Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án  

 

2 Hệ thống quạt nước Bộ 01-02 

3 Hệ thống sục khí Bộ 01-02 

4 Máy phát điện Mô hình 01-02 

5 Máy cho ăn tự động Chiếc 02-03 

6 Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu… Bộ 01-02 

7 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu cá, 

thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

    

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: Lăng chấm  Con/m2 0,3-0,5 - Cỡ giống: 200-300 gr/con; 

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo 

quy định. 

 

2 Thức ăn:    

Thức ăn cá tạp và phối trộn FCR ≤ 4.5 - Đảm bảo chất lượng; 

Thức ăn công  nghiệp FCR ≤ 1.7 - Hàm lượng Protein 28-35%;  

- Trong danh mục được phép 

sản xuất kinh doanh của Bộ 

Nng nghiệp và PTNT.  

- Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 
TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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82-NUÔI CÁ CHIÊN TRONG LỒNG BÈ 

Mã sản phẩm: TS4182  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn KT. 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm, xịt nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
ĐV 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: cá Chiên  Con/

m3 

18-20 - Cỡ giống: ≥ 100 g/con;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 Thức ăn: cá tạp và 

phối trộn 

FCR ≤ 4 - Đảm bảo chất lượng; 

 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.  

4 Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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83-NUÔI LƯƠN TRONG BỂ 

Mã sản phẩm: TS4183  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m2 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật của dự án 
Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  kỹ thuật. 

Tháng/ 

cán bộ 

10 Trung cấp trở lên, 

chuyên môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống bể Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp thuận, 

phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: Lươn  Con/m2 60 

- Cỡ giống: ≥ 15 cm; 

- Lươn khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 
Thức ăn công  

nghiệp 
FCR ≤ 4 

- Hàm lượng Protein ≥ 20%;  

- Trong danh mục được phép sản xuất 

kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn.  

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, 

chế phẩm sinh 

học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   



84 

 

 

84-NUÔI CÁ CHÌNH NƯỚC NGỌT TRONG BỂ 

Mã sản phẩm: TS4184  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m2 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn,  yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  kỹ thuật. 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô 

hình 

01-02 Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự 

án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: xô, chậu, lưới, vợt.. Bộ 01-02  

5 Hệ thống bể Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn,  yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Giống: Chình nước 

ngọt  
Con/m2 10 

- Cỡ giống: ≥ 100 g/con; 

- Lươn khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 Thức ăn cá tạp FCR ≤ 10 

- Đảm bảo chất lượng; 

- Không pha trộn các chất cấm sử dụng 

trong nuôi thủy sản; 

- Được chế biến và bảo quản đúng 

quy định. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành.  

4 Vật tư thiết yếu khác 

(testkit bệnh, môi 

trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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85-NUÔI CÁ CHÌNH NƯỚC NGỌT TRONG LỒNG BÈ 

Mã sản phẩm: TS4185  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công 

 Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn kỹ thuật. 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

 

1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp thuận, phù 

hợp với quy mô dự án 

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: Chình nước ngọt  Con/m3 20 - Cỡ giống: ≥ 100 g/con;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 Thức ăn: cá tạp và phối trộn FCR ≤ 10 - Đảm bảo chất lượng; 

- Không pha trộn các chất cấm sử 

dụng trong nuôi thủy sản; 

- Được chế biến, bảo quản đúng 

quy định. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

 

4 Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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86 -NUÔI CÁ TẦM TRONG LỒNG BÈ 

Mã sản phẩm: TS4186  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m3 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  kỹ thuật. 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, 

 yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm, xịt nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu… Bộ 01-02  

5 Hệ thống lồng Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp 

thuận, phù hợp với quy mô dự án 

 

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: cá Tầm Con/m3 

hoặc 

con/m2 

≥ 5 con/m3 

tương 

đương 

≥15con/m2   

- Cỡ giống: ≥ 50 g/con;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 Thức ăn công 

nghiệp 

FCR ≤ 1.8 - Hàm lượng Protein ≥ 35%;  

- Trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ NN&TNT 

- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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87-NUÔI CÁ TẦM TRONG BỂ/AO 

Mã sản phẩm: TS4187  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m2 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

18 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu… Bộ 01-02  

5 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét, gia cố bờ ao… 

   

C. Định mức giống, vật tư 

TT Tên giống, vật tư ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: cá Tầm  Con/m2 ≥ 8 - Cỡ giống: ≥ 50 g/con;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 

nhận chất lượng theo quy định. 

 

2 Thức ăn công 

nghiệp 

FCR ≤ 1.8 - Hàm lượng Protein ≥ 35%;  

- Trong danh mục được phép sản xuất kinh 

doanh của Bộ NN&PTNT;  

- Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế 

phẩm sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành. 

4 Vật tư thiết yếu 

khác (testkit bệnh, 

môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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88-NUÔI CÁ HỒI TRONG BỂ/AO 

Mã sản phẩm: TS4188  

Quy mô: Áp dụng cho 500 m2 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Nông dân đối 

ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, hướng 

dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

12 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
1-2 cán bộ 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng 
Tiêu chuẩn,  

yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Bơm nước Bộ/ mô hình 01-02 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án  

 

2 Hệ thống sục khí Bộ 02-04 

3 Máy phát điện Mô hình 01-02 

4 Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu… Bộ 01-02  

5 Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới thu 

cá, thuê máy nạo vét, gia cố bể/ao… 

   

C. Định mức giống, vật tư 

T

T 
Tên giống, vật tư ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giống: cá Hồi  Con/m2 20-30 

- Cỡ giống: ≥ 10 g/con;  

- Cá khỏe mạnh;  

- Nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận chất lượng theo quy 

định. 

 

2 Thức ăn công nghiệp FCR ≤ 1.3 

- Hàm lượng Protein ≥ 35%;  

- Trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn.  

- Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng. 

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 

sinh học… 

Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

4 Vật tư thiết yếu khác (testkit 

bệnh, môi trường…) 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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89-CÂU VÀNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG 

Mã sản phẩm: TS4189  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự 

án 
Chủ tàu/ngư 

dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 
6 - 8 

Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp. 
 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

      

TT 
Tên thiết bị, máy móc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 

Bộ thiết bị lắp đặt mô hình (ghim, 

deo kéo, thiết bị keo căng, định hình 

thẻo câu, vàng câu… ) 

Bộ 01 
Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án 

 

2 
Sử dụng dịch vụ: (vận chuyển vật 

tư, mặt bằng lắp đặt mô hình…) 
   

C. Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Dây chính m 1.000x40 PA mono, ф 2,8 ÷ 3 

Dây tết, ф 8 

 

2 Dây liên kết m 1.000x2 

3 Thẻo câu m 1.000x25 Pa mono, ф 1,2 ÷ 2,2 

4 Dây phao ganh  m 250x20 PA tết, ф 3 

5 Dây phao cờ m 20 PA tết, ф 10 

6 Lưỡi câu Chiếc 1.000 Inox ф 4, 50x33x30 

7 Khóa xoay dây chính Chiếc 2.000 Inox, M16,5g 

8 Khóa xoay thẻo câu Chiếc 1.000 Inox, M012/15g 

9 Kẹp liên kết Chiếc 1.000 Inox 

10 Phao ganh Quả 250 PVC, PL360, ф 110 

11 Phao cờ Quả 100 PVC, ф 300 

12 Chì kẹp Viên 1.000 Pb, 13g/viên 

13 Máy tời thu câu Bộ 01 Đồng bộ thủy lực 7,5 KVA 

14 Trang thiết bị sơ chế Bộ 01 Đồng bộ 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01 - 02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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     90-LƯỚI RÊ HỖN HỢP 

Mã sản phẩm: TS4190  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự 

án 

Chủ tàu/ngư 

dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

 6 - 8 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 
 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

      

TT 
Tên thiết bị, máy móc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 

Bộ thiết bị lắp đặt mô hình 

(ghim đan, dao kéo, thiết bị 

căng, định hình tấm lưới…) 

Bộ 01 Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự 

án 
 

2 
Sử dụng dịch vụ (vận chuyển vật 

tư, mặt bằng lắp ráp mô hình…) 

  

C. Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Giềng phao kg 30 PP ф 14 – 16mm 

PP ф 6 – 8mm 

Áp dụng cho 01 

cheo lưới chiều 

dài  50m. 

 

2 Giềng chì kg 10 

3 Chao lưới (chao 

phao, chao chì) 
kg 02 

PE; 0,1mm 72-108 sợi 

2a=140-180mm 

4 
Áo lưới kg 45-50 

PE; 0,1mm 24-72 sợi 

2a=140-180mm 

5 Dây buộc kg 01 Các loại 

6 Dây phao ganh kg 02 PP, ф 6mm 

7 Phao lưới (xốp nặng) Chiếc 03 16,25 x 25 x 25 (cm) 

8 Chì lưới kg 2-2,5 55 x 15mm; 100g/viên 

9 Máy thu lưới bằng 

thủy lực  
Chiếc 01 Sức kéo 2.000-2.500 kgf 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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     91-KHAI THÁC GHẸ BẰNG LỒNG BẪY 

Mã sản phẩm: TS4191  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 
Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

 6 - 8 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 

 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

  

TT 
Tên thiết bị, máy móc 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Bộ thiết bị lắp đặt mô hình (máy 

hàn, ghim đan, dao, kéo…) 
Bộ 01 

Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án 
 

2 
Sử dụng dịch vụ (vận chuyển vật 

tư, mặt bằng lắp ráp mô hình…) 

  
 

C. Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Thép làm khung lồng kg 

8m 

(2,5-3kg) 
Thép hoặc Inox ф 6-8mm 

PE: 380D/12; 2a = 30-35mm 

hoặc bằng sợi Inox 

Áp dụng cho 01 

lồng bẫy ghẹ 

. 

2 Lưới bao  kg 0,3-0,4 

3 Khóa móc mồi Chiếc 02  

4 Dây lắp ráp lồng kg 0,5 Nilon d=0,4mm 

5 Hộp đựng mồi Chiếc 01 Hộp nhựa 

6 Khóa xoay Chiếc 01 M10 

7 Dây chủ m 20-25 PP ф 12mm-16mm 

8 Dây phao ganh m 50 PP ф 8mm 

9 Máy thu dây chính Chiếc 01 Sức kéo >1.000kgf 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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     92-LƯỚI RÊ 3 LỚP CẢI TIẾN KHAI THÁC XA BỜ 

Mã sản phẩm: TS4192  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
ĐV 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 

Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 
6 - 8 Trung cấp kỹ thuật  trở lên  

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 

Bộ thiết bị lắp ráp mô hình (ghim 

đan, dao, kéo, thiết bị căng và 

định hình tấm lưới…) 

Bộ 01 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án 
 

2 
Sử dụng dịch vụ (vận chuyển vật 

tư, mặt bằng lắp ráp mô hình…) 

  

C. Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Áo lưới(tấm trong) kg 2-2,5 PA: mono 0,35-0,5mm 

2a=100-150mm 

PA: mono 0,55-0,8mm 

2a=350-600mm 

Áp dụng cho 01 

cheo lưới dài 

50m.  

 

2 
Áo lưới(tấm ngoài) kg 1 

3 
Giềng phao kg 2,5-4 

PP: ф 6-8mm hoặc sợi PA 

số 180 - 300 

4 Giềng chì kg 0,5 PE: ф 4mm 

5 Phao cái 25-30 PVC: 80 x 20mm 

6 Chì kg 3-3,5 Chì kẹp mỗi miếng 8-15g 

7 Máy thu lưới bằng 

thủy lực 
Chiếc 01 Sức kéo >1.500kgf 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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93-ỨNG DỤNG CÁC TRANG THIẾT BỊ HÀNG HẢI TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN 

XA BỜ VÀ TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ 

Mã sản phẩm: TS4193  

Quy mô: Áp dụng 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự 

án 
Chủ tàu/ngư 

dân đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 – 8 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp  

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 

Bộ thiết bị lắp đặt mô hình 

(kìm, khoan, đồng hồ đo điện 

áp, bộ thiết bị lắp ráp cơ khí…) 

Bộ 01 

Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án 
 

2 

Sử dụng dịch vụ: (vận chuyển 

nâng, hạ vật tư, thiết bị lắp đặt 

mô hình…) 

  

 

C. Định mức trang bị vật tư 

TT 
Tên vật tư,      

thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Máy thông tin 

tầm xa 
Bộ 01 

- Công suất phát sóng: ≥ 100w 

- Tầm hoạt động: >200 hải lý 

- Dải tần thu: 0,3 – 30 MHz 

- Dải tần phát: 1,6 – 30 MHz 

- Bộ nhớ: 200 kênh 

- Có chức nưng điện đàm  qua vệ tinh. 

Mức hỗ  

trợ theo  

quy định 

hiện hành. 

2 
Máy định vị vệ 

tinh 
Bộ 01 

Hệ thống định vị GPS, tích hợp chức năng 

nhận dạng (AIS) 

3 Radar hàng hải Bộ 01 

- Tầm xa: 48 – 72 hải lý 

- Màn hình: LCD màu: 10,4 inch 

- Ngôn ngữ: Tiếng việt 

- Búp phát ngang: 1,2-1,80 

- Búp phát đứng: 220 

- Công suất phát: 4-12kW 

- Chức năng tự động theo dõi tránh va 

ATA. 

- Chức năng hiển thị mục tiêu AIS 

- Chức năng chia đôi màn hình cho quan 

sát thang xa và quan sát thang gần cùng lúc 

- Chức năng kết nối hiển thị hình ảnh CCD 

camera; Cảm  biến la bàn 
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TT 
Tên vật tư,      

thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

4 

Máy dò ngang 

(sonar) góc phát 

450 

Bộ  

- Màn hình tinh thể lỏng hoặc CRT -15 inch 

- Thang đo: 8 nấc từ 20m-2000m 

- Tần số phát: 160kHz 

- Độ mở chùm tia: 450 

- Công suất phát: 0,8 – 1,5 KW 

- Góc mở ở các chức năng quét ngang 60 – 120 

– 180 hoặc 450. 

- Góc nghiêng: +50 - 900 

- Thiết bị đi kèm: Màn hình màu, bộ điều 

khiển, bộ thu phát, bộ nâng hạ đầu giò, bộ ổn 

định đầu dò, cảm biến đầu dò, cảm biến la bàn, 

cáp và đầu nối, loa ngoài, Ống chứa đầu dò, 

nguồn cấp điện.  

 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 
Thời gian Ngày/lần 01 

 

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết 
HN/MH 01  

 

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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94-TỜI THỦY LỰC THU LƯỚI RÊ TẦNG ĐÁY 

Mã sản phẩm: TS4194  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 
Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 – 8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp. 

 
 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Bộ thiết bị lắp đặt mô hình (Máy 

hàn, mài, bộ lắp ráp cơ khí…) 
Bộ 01 

Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án 

 

2 

Sử dụng dịch vụ: (vận chuyển, 

nâng hạ thiết bị lắp đặt mô 

hình…) 

  

 

C. Định mức trang bị vật tư. 

TT 
Tên vật tư, thiết 

bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Động cơ lai Cái 01 Công suất: 20-30cv  

2 Bộ ly hợp Bộ 01 

- Loại ly hợp: ly hợp bánh răng 

+ Công suất: 30hp  

+ Tốc độ: 100-1.450 vòng/phút 

3 Bơm dầu Cái 01 

- Loại bơm: Bơm bánh răng hoặc 

bơm piston hoặc bơm cách gạt 

+ Áp suất làm việc: p=100at 

+ Lưu lượng TB: Qb-110 lít/phút 

+ Tốc độ bơm: nb=1.250 vòng/ phút. 

+ Công suất: 17,4kw 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định hiện 

hành 

4 Két dầu Cái 01 

- Vật liệu: Inox 

- Lượng dầu chưa trong thùng: 120-

150 lít 

5 Sinh hàn cái 01 Làm mát bằng nước: 350-600 lít 

6 
Hệ thống van 

điều chỉnh 
Bộ 01 Đồng bộ 

7 Đường dầu đi Bộ 01 

- Đường kính: d=20-22mm 

- Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường 

- Áp suất: 80-415bar 

8 Đường dầu về Bộ 01 

- Đường kính: d=20-22mm 

- Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường 

- Áp suất: 80-415bar 
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TT 
Tên vật tư, thiết 

bị 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

9 Đường dầu hồi Bộ 01 

- Đường kính: d=16-18mm 

- Kết cấu: 2 lớp thép tăng cường 

- Áp suất: 80-415bar 

10 
Con lăn dẫn 

hướng chính 
Bộ 01 

- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: 

+ Đường kính ngoài: 220-235mm 

+ Đường kính giữa: 140-155 

+ Đường kính trong: 90-95 

11 
Con lăn dẫn 

hướng phụ 
Bộ 01 

- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: 

+ Đường kính ngoài: 90-100mm 

+ Đường kính giữa: 60-70mm 

+ Đường kính trong: 55-60 

12 Tang tời Bộ 01 
- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: Theo thực tế  

13 Con lăn kẹp Bộ 01 
- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: Theo thực tế 

14 Mâm tời Bộ 01 
- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: Theo thực tế 

15 
Trục tời xoay 

3600 
Bộ 01 

- Vật liệu: Inox, cao su 

- Kích thước: Theo thực tế 

16 
Động cơ thủy 

lực 
Cái 01 

- Loại động cơ: Động cơ thủy lực hình 

sao 

- Áp suất làm việc: p=100at 

- Lưu lượng TB: Qđc=105,504 lít/ 

phút 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

- Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

- Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

- Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

- Hội nghị tổng kết HN 01    
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95-SỬ DỤNG ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG CHO TÀU LƯỚI VÂY KẾT HỢP ÁNH SÁNG 

ĐÁNH BẮT Ở VÙNG BIỂN KHƠI  

Mã sản phẩm: TS4195  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 – 8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 

 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 

Bộ thiết bị lắp đặt mô hình 

(kìm, khoan, đồng hồ đo điện 

áp, bộ thiết bị lắp ráp cơ khí…) 

Bộ 01 
Phù hợp với quy trình kỹ 

thuật, quy mô dự án. 

 

 

2 

Sử dụng dịch vụ: (vận chuyển, 

nâng hạ vật tư, thiết bị lắp đặt 

mô hình…) 

  

 

C. Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Hệ thống đèn 

LED  
Cái 

25 –  

 50 
 

Mức hỗ 

trợ theo  

quy định 

hiện hành. 

 

Thông số kỹ 

thuật đèn LED 
Chiếc 01 

- Điện áp: AC 100- 277 V 

- Công suất: 200- 300W 

- Quang thông: (26000-39000) lm 

- Hiệu suất: 130 lm/W 

- Nhiệt độ màu: 4.000K/5.000K 

- Ánh sáng: Vàng/trắng 

- Cấp bảo vệ (IP): 66 

- Tuổi thọ: 20.000 h 

- Trọng lượng: (4,0 - 5,2) kg 

2 Khung lắp đèn Bộ 01 
- Vật liệu gỗ: kích thước 8x12cm 

- Vật liệu thép: Ống thép ø 42mm 

3 Cần thu/đẩy Bộ 01 Vật liệu: Ống thép ø 60mm 

4 Con lăn Cái 06 Vật liệu Inox  

5 Bu lông Cái/đèn 02 
- Vật liệu Inox 

- Đường kính ø 6mm 

6 Cầu dao tổng Cái 02 

- Quy cách: 3 pha 

- Dòng điện định mức: 200A 

- Điện áp định mức: 200/400VAC 

- Tự động bảo vệ quá tải, ngắt mạch 

- Dòng cắt ngắn mạch 50kA/25kA 
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TT Tên vật tư, thiết bị Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

7 Cầu dao tự động Cái/đèn 01 

- Quy cách: 2 cực 

- Dòng điện định mức: 10A 

-Điện áp định mức:200/400VAC 

8 Dây dẫn điện Mét/đèn 15 
- Lõi đồng: 2 x 2.5 mm 

- Vỏ bọc bằng nhựa PVC 

9 
Đồng hồ đo điện 

từng pha 
Cái 3 

- Công suất (max 22,000 W) 

- Cường độ dòng điện (max 100A) 

- Hiệu điện thế (110-250V) 

- Hệ số công suất; Tần số 

- Độ chính xác điện áp: ±1% 

- Độ chính xác công suất : ±2% 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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96-ỨNG DỤNG ĐÈN LED CHO NGHỀ LƯỚI CHỤP KHAI THÁC VÙNG KHƠI  

Mã sản phẩm: TS4196       

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 

Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 – 8 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 
 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu 

cầu kỹ thuật 
Ghi chú 

1 

Bộ thiết bị lắp đặt mô hình (kìm, 

khoan, đồng hồ đo điện áp, bộ thiết bị 

lắp ráp cơ khí…) 

Bộ 01 Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, 

quy mô dự án. 

 

 

2 
Sử dụng dịch vụ: (Vận chuyển, nâng 

hạ vật tư, thiết bị lắp đặt mô hình…) 

  
 

C. Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Hệ thống đèn LED  Cái 150 -  250  

Mức hỗ 

trợ theo  

quy định 

hiện hành. 

 

Thông số kỹ 

thuật đèn LED 
Chiếc 01 

- Điện áp: AC 100- 277 V 

- Công suất: 200- 300W 

- Quang thông: (26000-39000) lm 

- Hiệu suất: 130 lm/W 

- Nhiệt độ màu: 4.000K/5.000K 

- Ánh sáng: Vàng/trắng 

- Cấp bảo vệ (IP): 66 

- Tuổi thọ: 20.000 h 

- Trọng lượng: (4,0 - 5,2) kg 

2 Khung lắp đèn Bộ 01 
- Khoảng cách 0,38 m– 0,45m/đèn 

- Vật liệu  Inox hộp 3 x 6  

3 Bu lông Cái/đèn 02 
- Vật liệu:  Inox,  

- Đường kính Ф6mm 

4 Cầu dao tự động Đèn/cái 03 

- Quy cách: 2 cực 

- Dòng điện định mức: 10 A  

- Điện áp định mức: 200/400 VAC 

5 Bu lông Cái/đèn 02 
- Vật liệu Inox 

- Đường kính ø 6mm 

6 Cầu dao tổng Cái 02 

- Quy cách: 3 pha 

- Dòng điện định mức: 200A 

- Điện áp định mức: 200/400VAC 

- Tự động bảo vệ quá tải, ngắt mạch 

- Dòng cắt ngắn mạch 50kA 
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8 Dây dẫn điện Mét/đèn 15 
- Lõi đồng: 2 x 2.5 mm 

- Vỏ bọc bằng nhựa PVC 

 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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97-NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ TRÊN TÀU CÁ 

Mã sản phẩm: TS4197  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A.Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 – 8 Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
 

B.Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đ.vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 

Bộ thiết bị lắp đặt mô hình (kìm 

điện,cầu chì, dây dẫn điện, đồng 

hồ đa năng, rắc cắm…) 

Bộ 01 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, 

quy mô dự án. 

 
 

2 Bộ nguồn Mecom: PS-40A-II Bộ 01 

Điện áp vào:110/220VAC/24VDC 

Điện áp ra: 13.8VDC 

Dòng tối đa: 40A 

Dòng liên tục: 18A 

Bảo vệ quá áp: > 16,5V 

Bảo vệ quá dòng : > 40A 

 

C.Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

 Hệ thống thiết bị nhật ký điện tử   

- Máy chính Cái 01 

- Điện áp sử dụng 8 - 16VDC; dòng 

tiêu thụ 1A; nhiệt độ làm việc 0- 55 
0c; Màn hình: Graphic LCD 6.2”, độ 

phân giải 240x128.  

- Dữ liệu có thể lưu trên thẻ nhớ, 

truyền về máy tính qua kết nối trực 

tiếp hoặc sóng điện thoại 3G. 

Mức hỗ  

trợ theo quy 

định hiện hành. 

- Định vị GPS Cái 01 

Tần số: 1575.42MHz; số kênh max 

56; độ chính xác 5m; Data RS-232C 

@9600bps -Hoạt động độc lập, không 

phụ thuộc vào mạng GSM 

 
Dữ liệu di động 

GPRS/3G 
  

Băng tần: 850/900/1800/ 1900MHz; 

chế độ: DATA 

 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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98-BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ BẰNG ĐÁ TUYẾT 

Mã sản phẩm: TS4198  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

dự án 
Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 

6 – 8 Trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 

 

 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

      

TT 
Tên thiết bị, máy móc Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Bộ thiết bị lắp đặt mô hình Bộ 01 Theo thông số công bố của 

nhà sản xuất  

2 

Sử dụng dịch vụ (vận 

chuyển, nâng hạ vật tư, 

thiết bị lắp đặt mô hình…) 

  

 

C. Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

 Thiết bị vật tư 

chính 
Chiếc 01  

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

hiện 

hành. 

- 

Máy nén dùng 

cho hàng hải 
Chiếc 01 

6,5kw môi chất R404A,  

Te: 200C, Tc: 400C, Q: 20,8kw 

L x W x H: 

1.130 x 1.060 x 1.035(mm) 

- Bình tách dầu Bộ 01 Loại 7/8” 

- Relay áp cao + áp 

thấp 
  0.5-2bar; 5-30bar 

- Relay áp suất dầu Bộ 01 Install with compressor  from GEA 

- Bình tản nhiệt sử 

dụng nước 

biển(Condenser) 

Cái 02 
Length908*Width325*Height530 

(CM) 

- Van từ 220VAC Chiếc 01 HV15M7T(5/8) 

- Bình lọc khí 

đường hồi 
Cái 01 DCL-165(16mm) 

- Van tiết lưu Bộ 01 8.6BAR/125PSI 

- Dry filter Cái 01 BG-4813 (1-5/8) 

- Kính thăm Gas Cái 01 SY/H-05 (5/8) 

- Van chặn 2 chiều 

650 Psi 
Cái 01 GBC16V,650Psi 

- Đồng hồ đo áp 

cao 
Chiếc 01 (1-35 kgf/CM²) (1-18kgf/CM²) 

- Bơm làm mát công Bộ 01 220 V - 0.9 kW 
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TT Tên vật tư, thiết bị Đơn vị tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

suất 0.9 KW chạy 

môi trường nước biển 

- Động cơ gạt đá Bộ  01 Diameter80 ×length 600 (mm) 

- Hộp giảm tốc Chiếc 02 50/80-750-0.55KW 

- Bơm đá lỏng tuần 

hoàn 
Chiếc 01 0.12 KW 

-  Buồng đá Chiếc 01  

+ Buồng làm đá 

lỏng năng suất 5 

tấn/ 24h 

Bộ 01 Inox 316. φ350×1100(mm） 

+ Buồng làm đá 

vảy năng suất 3 

tấn/24h 

Bộ 01 Inox 316. φ660×1160(mm） 

-  Tủ điều khiển 

trung tâm 

  
 

+ Tủ điều khiển 

trung tâm sử 

dụng PLC, khởi 

động mềm. 

Bộ 01 

Tủ điều khiển PLC 

+ Bộ phụ kiện bao 

gồm: ống dẫn 

môi chất, cáp 

điện, hệ thống 

bơm đá lỏng 

Bộ 01 

 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng 
Tiêu chuẩn, yêu cầu 

kỹ thuật 
Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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99-HẦM BẢO QUẢN TRÊN TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ VÀ TÀU DỊCH VỤ HẬU 

CẦN NGHỀ CÁ BẰNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VẬT LIỆU CPF 

Mã sản phẩm: TS4199  

Quy mô: Áp dụng cho 01 tàu 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động 

phổ thông 

Công  Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 
Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn  KT 

Tháng/ 

cán bộ 
4 – 8 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 

Bộ thiết bị chế tạo, lắp đặt mô 

hình (máy nén khí, bơm PU, 

bộ thiết bị cơ khí…)  

Bộ 01 

Theo thông số công bố 

của nhà sản xuất 

 

2 

Sử dụng dịch vụ (vận chuyển, 

nâng hạ vật tư, thiết bị lắp đặt 

mô hình…) 

  

 

C. Định mức trang bị vật tư 

TT Tên vật tư, thiết bị 
Đ.vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Vật liệu Polyurethane 

foam 
kg 

1.200 - 

1.500 

Chiều dày polyurethane 15cm, tỷ 

trọng Polyurethane từ  65 kg/m3 

Mức hỗ 

trợ theo  

quy định hiện 

hành. 

2 
Xương khung 

composite  
m ≤ 400 

Xương composite hình hộp chữ 

nhật kích thước 50x50 dày 5mm. 

3 Tấm composite m2 
150 - 

160 

Tấm composite có chiều dày ≥ 5mm 

bề mặt phủ Gelcoat dày 1mm.  

4 
Đinh vít, chấu thép 

liên kết  
kg 20 

Đinh vít Inox 304 Inox 304, dài 

4cm; Chấu thép 150x50x5 (mm). 

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 1 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01   
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100-ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM  

Mã sản phẩm: TS41200  

Quy mô: Áp dụng cho 01 cơ sở sx, công suất: 6000 lít/năm 

A. Định mức lao động 

TT Diễn giải nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Công lao động phổ 

thông 
Công 

 Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của dự án 

Chủ tàu/ngư dân 

đối ứng 

2 
Cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật. 

Tháng/ 

cán bộ 
8 - 12 

Trung cấp trở lên, chuyên 

môn phù hợp 
 

B. Định mức máy móc, thiết bị 

TT Tên thiết bị, máy móc 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ 

thuật 
Ghi chú 

1 
Hệ thống thiết bị thủy phân, 

tăng đạm, giảm mặn. 
Bộ 01 

Phù hợp với quy trình 

kỹ thuật, quy mô dự án 
 

2 Hệ thống chiết rót tự động Bộ 01 

3 Thiết bị xé nguyên liệu Bộ 01 

4 Thiết bị lọc trong mắm Bộ 01 

5 Vật tư, thiết bị khác……    

C. Định mức trang bị vật tư. 

TT Tên vật tư, thiết bị ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Đo độ mặn cầm tay  Cái 02 Theo công bố của nhà s. xuất 

Mức hỗ 

trợ theo quy 

định hiện 

hành. 

2 
Chế phẩm vi sinh vật 

sinh hương (0.015%) 

Kg 225 Theo tiêu chuẩn công bố 

3 
Nguyên liệu cá cơm, cá 

nục, cá nhâm,… 

Tấn 15 (03 bể x 5 tấn) 

4 Muối Tấn 05 27-30% so với nguyên liệu 

5 Enzyme protease  Kg 150 (0,01% so với nguyên liệu) 

6 Bao bì, tem nhãn Bộ 20.000  

D. Định mức triển khai 

TT Diễn giải nội dung ĐV tính Số lượng Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 Tập huấn xây dựng mô hình   

 Số lần Lần 01-02 ≤ 30 người/lớp  

 Thời gian Ngày/lần 01  

2 Hội nghị sơ kết, tổng kết  

 Hội nghị sơ kết HN/MH 01   

 Hội nghị tổng kết HN 01    
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