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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Căn cứ pháp lý: gồm các căn cứ sau:
 Luật Khoa học Công nghệ (2000) ban hành ngày 09/06/2000.
 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ qui định cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
 Quyết định số 930/2005/QĐ- TTg ngày 20/6/2005 phê duyệt qui hoạch chuyển
đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản đến 2010 và tầm nhìn 2020 ;
 Quyết định số 10/2008/QĐ- TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020.
 Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và công
nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013- 2020.
 Quyết định số 1085/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/05/2013 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ trực thuộc Viện Chăn nuôi.
 Chương trình khung nghiên cứu Khoa học và Công nghệ ngành Nông nghiệp
và PTNT giai đoạn 2013- 2020 ban hành kèm quyết định số 1259/QĐ-BNNKHCN ngày 04/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ của Viện Chăn nuôi ban hành theo
ngày tháng năm 2013 của Viện Trưởng Viện Chăn nuôi.
Quyết định số
2. Phương pháp tiếp cận xây dựng chiến lược.
- Tiếp cận theo vùng sinh thái: Xác định các vật nuôi chủ lực, có lợi thế, theo hướng
hàng hoá để sản xuất các sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao, trên cơ sở đó xây
dựng thương hiệu nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng, xuất khẩ u.
- Gắn kết nghiên cứu với sản xuất vào các nhu cầu của thị trường nhằm đa dạng hoá
ngành nghề cũng như sản phẩm của ngành chăn nuôi.
- Gắn liền nghiên cứu và đào tạo nhằm phát huy nội lực, kỹ năng và khả năng độc lập
trong nghiên cứu của nhà khoa học và thông qua các chương trình, dự án, đề tài để
tăng cường các trang thiết bị phục vụ cho nghiên cúu khoa học.
- Tiếp cận thị trường khoa học công nghệ khu vực và thế giới, xác định, lựa chọn các
công nghệ mới có ý nghĩa quyết định cần phải áp dụng để có thể làm ra các sản phẩm
có khả năng cạnh tranh của vùng trên thị trường.

Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA PHÂN VIỆN
CHĂN NUÔI NAM BỘ
1.1. Những thành tựu nổi bật.
1.1.1. Tiềm lực khoa học và công nghệ
1

Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ trực thuộc Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, được thành lập năm 2011 trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm
Nghiên cứu và Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Chăn nuôi (Trung tâm VIGOVA), Viện
Chăn nuôi. Tháng 5 năm 2013 Phân viện được tổ chức lại trên cơ sở các tổ chức của
Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ và các tổ chức, nhân sự nghiên cứu khoa học về chăn
nuôi trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thuộc Viện Khoa
học Nông nghiệp Việt Nam.
Phân Viện hiện có 3 Phòng nghiệp vụ (phòng Tổ chức H ành chính, phòng
Khoa học và HTQT, phòng Kế hoạch , Tài chính), 4 bộ môn nghiên cứu (BM Di
truyền giống vật nuôi, BM Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi, BM Sức khỏe vật nuôi và
BM Môi trường chăn nuôi) , 1 phòng thí nghiệm và phân tích chăn nuôi, 3 trung tâm
nghiên cứu và phát triển chăn nuôi và sẽ thành lập thêm 2 trung tâm nữa, tổng cộng 5
trung tâm, trong đó 1 trung tâm CNSH (trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi), 2
trung tâm chuyên con (trung tâm NC và PT Heo Bình Thắng, trung tâm NC và PT
Gia cầm VIGOVA và 1 trung tâm đa con (trung tâm NC và PT Chăn nuôi ĐBSCL).
Về nhân sự, tổng số CBCNV là 195 người, trong đó có 2 Phó giáo sư, 10 Tiến
sỹ, 28 Thạc sỹ, 55 cán bộ đại học, 100 công nhân kỹ thuật.
Hầu hết các cán bộ nghiên cứu khoa học của Phân Viện có trình độ chuyê n
môn tốt, có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau
như chọn tạo giống vật nuôi, dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi, qui trình kỹ thuật chăn
nuôi an toàn sinh học, công nghệ sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm , nuôi giữ giống
gốc.
Một số đơn vị của Phân Viện hiện có cơ sở vật chất tốt như hệ thống chuồng
ại
cá
thể
phục vụ chọn tạo dòng, chuồng trại để bố trí thí nghiệm, thụ tinh nhân tạo,
tr
trang thiết bị thí nghiệm và phân tích đạt chuẩn của Bộ nông nghiệp và PTNT phục
vụ nghiên cứ u, sản xuất và xuất nhập khẩu.
1.1.2. Đóng góp vào tăng năng suất, chất lượng và góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh của các sản phẩm chăn nuôi chủ lực.
* Các giống gia súc gia cầm đã được công nhận:
TT
1

2
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4
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Tên các giống
Loại
Lợn lai nuôi thịt 87,5% máu ngoại Landrace, Giống
Yorkshire - 12,5% Móng Cái lợn lai 3 máu
ngoại (Duroc x Landrace.Yorkshire),
Pietrain x Landrace.Yorkshire) và bốn máu
ngoại (Pietrain.Duroc x Landrace.Yorkshire)
Gà BT2 để đưa vào phục vụ sản xuất
Giống

Ưu thế lai thành phần và di truyền cộng gộp
từ các tổ hợp lai để nâng cao năng suất lợn
thương phẩm
Giống cỏ sả Panicum maximum cv TD 58
trồng trên vùng đất xám ở các tỉnh phía Nam

Giống

Nuôi thử nghiệm 2 nhóm dê lai Saanen x
Jamunapari và Alpine x Jamunapari ở các
tỉnh phía Nam

Giống
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Giống

Năm
2001

Quyết đinh công nhận
Số 4676/BNNKHCN/QĐ ngày 4/10
năm 2001

Số 4676/BNNKHCN/QĐ ngày 4/10
năm 2001
2001 Số 4676/BNNKHCN/QĐ ngày 4/10
năm 2001
2001 Số 4676/BNNKHCN/QĐ ngày 4/10
năm 2001
2001 Số 4677/BNNKHCN/QĐ ngày 4/10
năm 2001

2001

* Các tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận:
TT
Tên quy trình kỹ thuật/Tiến bộ kỹ thuật
1 Mức lysin 0,65 - 0,55 Mj DE tương ứng
trong khẩu phần ăn nuôi lợn thịt giống
Yorkshire
2 Sử dụng loại Porzyme 9300 bổ sung trong
khẩu phần cơ sở là ngô và cám trong chăn
nuôi lợn thịt
3 Hộp bảo quản tinh
4

5
6

7

8

9
10

11
12
13

Cân bằng chất điện giải bằ ng bicarbinat
natri trong khầu phần cho gà thịt công
nghiệp từ sơ sinh đến 7 tuần tuổi
Giàn treo cho các lò mổ chưa có đủ điều
kiện trang thiết bị
Sử dụng mô hì nh phi tuyến tính để xác
định khả năng sinh trưởng trong chọn lọc
giống gia cầm thả vườn
Các mức lysin và năng lượng trong khẩu
phần ăn cho lợn thịt giống Yorkshire và
con lai với lợn Thuộc Nhiêu
Khẩu phần ăn bổ sung 0,4 kg thức ăn tinh
hỗn hợp (16% protein và 2500 Kcal/kg)
để sản xuất 1 kg sữa ở bò lai F1 (HF x LS)
Ba dòng gà Lương Phượng LV1, LV2,
LV3
Nái lai F1 giữa Landrace x Yorkshire và
nái lai F1 giữa Yorkshire x Landrace làm
nái nền trong sản xuất lợn thương phẩm
Trồng cỏ tại vùng khô hạn tỉnh Ninh
Thuận
Cải thiện, chế độ nuôi dưỡng Cừu Phan
Rang
Quy trình phòng trị bệnh chậm sinh, sảy
thai bò sữa

14
15
16
17
18

Quy trình phòng trị bệnh viêm vú bò sữa
Lợn đực giống cuối cùng F1 giữa hai
nhóm giống Pietrain và Duroc
Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi cho
lợn con sau cai sữa
Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi để
sản xuất thịt lợn an toàn
Hai dòng vịt V2 và V7

Loại
BPKT

Năm
2001

Quyết đinh công nhận
Số 4676/BNN -KHCN/QĐ
ngày 4/10 năm 2001

BPKT

2001

Số 4676/BNN -KHCN/QĐ
ngày 4/10 năm 2001

BPKT

2001

BPKT

2001

Số 4676/BNN -KHCN/QĐ
ngày 4/10 năm 2001
Số 4676/BNN-KHCN/QĐ
ngày 4/10/2001

BPKT

2001

BPKT

2001

BPKT

2001

Số 4677/BNN-KHCN/QĐ
ngày 4/10/2001

BPKT

2001

Số 4677/BNN-KHCN/QĐ
ngày 4/10/2001

TBKT

2004

Số 4676/BNN-KHCN/QĐ
ngày 4/10/2001
Số 4677/BNN-KHCN/QĐ
ngày 4/10/2001

TBKT

Số 953/BNN-KHCN/QĐ
ngày 16/04/2004
Số 185/QĐ-CN-GSN ngày
2008 30/10/2008

TBKT

2008

TBKT

2008

TBKT

2009

TBKT

2009

TBKT

2009

TBKT

2010

TBKT

2010

TBKT

2010

Số 247/QĐ-SNNPTNT
ngày 20/11/2008
Số 248/QĐ-SNNPTNT
ngày 20/11/2008
Số 533QĐ/TY-KH ngày
25/11/2009
Số 534QĐ/TY -KH ngày
25/11/2009
Số 321/QĐ -CN-GSN ngày
27/11/2009
Số 84/QĐ -CN-TAGS ngày
18/5/2010
Số 84/QĐ -CN-TAGS ngày
18/5/2010
Số 184/ QĐ -CN-SGN
ngày 20/9/2010 của Bộ

NN PTNT.
19

Quy trình đánh giá di truyền liên kết
nguồn gen giữa các cơ sở giống lợn

TBKT

2012

Số 404/QĐ-CN-GSN ngày
20/12/2012

1.1.3. Hợp tác qu ốc tế về KHCN.
Các đơn vị của Phân Viện trước đây đã hợp tác với một số trường Đại học và
Viện nghiên cứu nông nghiệp, một số công ty giống của một số nước như Anh, Đài
Loan Trung quốc,Nhật Bản, Bỉ, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Đan Mạch , New Zealand...
3

Thông qua các chương trình dự án hợp tác quốc tế, cán bộ khoa học đã và đang có
điều kiện tiếp cận với công nghệ mới về lĩnh vực khoa học nông nghiệp của khu vực
và thế giới, nhập khẩu được một số nguồn gen quý phục vụ chọn tạo giống, nhập
được trang thiết bị và ph ương tiện phục vụ nghiên cứu của Phân Viện ngày càng tốt
hơn.
1.1.4. Cơ chế quản lý KHCN.
Phân Viện đã ban hành Quy chế quản lý KHCN Phân Viện ngày 03 tháng 09
năm 2013 dựa trên quy chế quản lý KHCN của Viện Chăn nuôi và trên cơ sở thực
hiện đầy đủ qu y định của luật pháp hiện hành, quy chế quản lý chương trình, đề tài,
dự án KHCN cấp nhà nước, cấp bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ BKHCN ngày 11/5/2007; Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/05/2009 của Bộ
trưởng Bộ KHCN và Quyết định số 36/2006/QĐ -BNN ngày 15/05/2006 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).
1.1.5. Công tác chuyển giao kết quả vào sản xuất.
Phân Viện luôn coi trọng công tác chuyển giao TBKT, xem đây là thước đo kết quả
nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất. Nhiều sản phẩm về con giống, quy trình quy
chuẩn, dịch vụ phân tích… có uy tín cao trên thị trường, có đóng góp to lớn trong phát
triển chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và bả o vệ môi trường.
- Nhóm sản phẩm là con giống:
+ Heo:
Phân Viện đang nuôi giữ h eo ông bà: Yorkshire, Landrace, Duroc và Pietrain.
Heo hậu bị cái bố mẹ: YL, LY , heo đực giống cuối cùng: DD, PP, DP, PD, PL, DL .
Các dòng nái lai tổng hợp YL/LY: Có khả năng sinh sản tốt nhờ có nguồn gen heo
Đan mạch: Số con cai sữa có thể đạt 23 -25 con/nái/năm, cao hơn sản xuất đại trà 10 15%.
Các dòng đực cuối PD25, PD50 và PD75: Dòng đực PD25 đạt tăng trọng xấp
xỉ 900 gam/ngày, dày mỡ lưng 11 mm. Các dòng đực cuối PD50 và PD75: Tăng
trọng 870 g/ngày, dày mỡ lưng là 11,5 -12 mm. Khả năng tăng trưởng cao hơn so với
đại trà từ 15 -20%. Hiện nay nhu cầu về con giống này là rất lớn. Hằng năm đơn vị
chuyển giao cho thị trường của gần 50 tỉnh thành cả nước trên 2.500 con lợn giống
cái hậu bị, 750 con đực giống và h àng ngàn con giống heo các loại, làm lợi cho sản
xuất hàng chục tỷ đồng.
+ Vịt siêu thịt:
Tại trại vịt giống VIGOVA đang nuôi giữ các dòng vịt cao sản chuyên thịt
SM: Dòng trống V2, V5, V12; Dòng mái V1, V7, V17. TBKT điển hình là c ác dòng
vịt V2, V7. Bộ giống V2, V5, V1 và V7 là giống gốc nhà nước .
Mỗi năm cung cấp 200 ngàn con giống bố mẹ, sản xuất 15 -20 triệu con thương phẩm
(40-50 ngàn tấn thịt hơi). Địa bàn chuyển giao trên toàn quốc, trong đó có đồng bằng
sông Cửu Long là “vựa lúa, vựa vịt” của khu vực. Năng suất trứng của vịt bố mẹ đạt
205-210 quả/mái/42 tuần đẻ. Đây là năng suất tương đối cao của một giống vịt thịt
cao sản nếu so sánh với một số giống vịt thịt tại Đồng bằng sông Cửu Long như Nông
nghiệp, Nông nghiệp lai, Hòa Lan lai…chỉ đạt 165 -190 quả. Tỉ lệ phôi cao hơn 5%
và tỷ lệ nở cao hơn 3 -5% so với các giống vịt thịt khác. Vịt thương phẩm VIGOVA là
4

một trong những giống cho khối lượng xuất chuồng cao nhất trong tất cả các giống
vịt nuôi đại trà, nuôi nhốt 8 tuần tuổi hoặc chăn thả 10 tuần tuổi phổ biến đạt 3,4-3,6
kg/con, so với một số giống vịt thịt khác tại địa phương chỉ đạt 2 -3 kg/con nhưng
nuôi dài ngày hơn, tiêu tốn nhiều thức ăn hơn .
+ Gà thịt lông màu:
Nuôi giữ các dòng gà thịt lông màu cao sả n: LV1, LV2, LV3, LV4, BT2; trong
đó LV1, LV2, LV3 và BT2 là TBKT, bộ giống gốc nhà nước.
Hằng năm chuyển giao ra sản xuất 250 ngàn con gà bố mẹ, sản xuất ra 25 triệu con gà
con thương phẩm (40-45 ngàn tấn thịt hơi). Năng suất trứng gà BT2 tương đối cao:
200-205 quả/mái/42 tuần đẻ; Năng suất trứng gà Bố mẹ LV đạt 185 quả/mái/42 tuần
đẻ; Gà thương phẩm nuôi 8 -10 tuần tuổi đạt 1,8-2,2 kg/con, cao hơn so với một số
giống cùng loại 5-10%. Các giống gà thả vườn cho chất lượng thịt ngon: gà Nòi lai,
Tàu Vàng.
+ Bò thịt, trâu Murrah:
Giống bò thịt thuần: Droughtmaster, Brahman. Giống bò lai: Bò lai Sind,
Brahman lai Sind, Charolais lai Sind, Zebu
Giống trâu Murrah thuần và lai;
Hằng năm cung cấp hàng trăm con trâu, bò giốn g các loại, hàng ngàn liều tinh.
Kết quả nghiên cứu và qui trình chăn nuôi cũng đã được nhiều trang trại, nông hộ ứng
dụng trong sản xuất có hiệu quả, giúp tạo công ăn việc làm, nhất là nông hộ, nâng cao
năng suất, tăng hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò.
- Nhóm sản phẩm là quy trình, quy chuẩn, thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm thay thế
trong thức ăn chăn nuôi:
Các tiến bộ kỹ thuật về thức ăn chăn nuôi đã được Bộ NN và PTNT công nhận
và đưa vào áp dụng: (1) Sử dụng các chất điện giải và cân bằng axít amin tiêu hoá
trong khẩu phần ăn cho gà thịt; (2) Sử Sử dụng nguyên liệu chế biến và một số loại
thức ăn bổ sung trong khẩu phần lợn con sau cai sữa; (3) Sử dụng men tiêu hóa tổng
hợp vào khẩu phần ăn cho lợn thịt; (4) Sử dụng L -Threonine vào khẩu phần cơ sở là
tấm-cám hoặc bắp cho lợn thịt; (5) Áp dụng mức năng lượng và amino acid tối ưu
cho lợn con sau cai sữa (6) Mức độ thay thế bột cá bằng đậu nành có bổ sung amino
acid trong khẩu phần gà thịt; (7) Sử dụng khẩu phần protein thấp được cân bằng acid
amin cho gà đẻ giống thịt và gà đẻ trứng thương phẩm; (8) Sử dụng khẩu phần
protein thấp được cân bằng acid amin cho gà thịt thương phẩm; (9) Sử dụng khẩu
phần cân bằng amino acid để tiết kiệm protein trong chăn nuôi gà thịt; (10) Quy trình
sản xuất thức ăn cho lợn con sau cai sữa; (11) Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi
an toàn.
Nghiên cứu bào chế chế phẩm thảo dược để thay thế kháng sinh trong thức ăn
chăn nuôi. Đã sản xuất 04 sản phẩm thảo dược, 02 loại chế phẩm probiotic;
Nghiên cứu sản xuất thịt lợn, gà sạch: đưa ra quy trinh chăn nuôi lợn, gà sạch,
quy trình giết mổ, vận chuyển, phân phối, bán sỉ, bán lẻ thịt lợn an toàn;
Nghiên cứu và phát hiện ra việc sử dụng hormon Beta- agonist (Clenbuterol,
Salbutamol) trong thức ăn chăn nuôi và đề nghị với Bộ NNPTNT đưa ra giải pháp
quản lý các chất cấm. Nhờ đó tình hình sử dụng các chất cấm đã giảm nhiều.
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Giống cỏ: cỏ sả lá lớn, lá nhỏ, Ruzi, Stylo, Pintoi. Hằng năm cung cấp ra thị
trường khoảng 1-1,5 tấn hạt cỏ giống và hàng chục tấn thân gốc cỏ, nâng cao năng
suất và hiệu quả kinh tế cho sản xuất đại trà.
Các tiến bộ kỹ thuật này đã và đang được áp dụng có hiệu quả trong chăn nuôi,
giúp tăng giá trị kinh tế là 70-100 tỷ đồng/năm.
-

Nhóm sản phẩm dịch vụ:

+ Dịch vụ thí nghiệm: Cơ sở vật chất như chuồng trại, thiết bị, con người có tương
đối tốt để tiến hành các t hí nghiệm, thử nghiệm con giống, sản phẩm…
+ Dịch vụ Phân tích chăn nuôi: Phân Viện có phòng Thí nghiệm và Phân tích chăn
nuôi, trang thiết bị tốt và được Bộ NN PTNT cấp phép thực hiện các phân tích phục
vụ nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu.
+ Các Dịch vụ khác: Test bệnh phẩm, tư vấn chăn nuôi (cung cấp đầy đủ các Quy
trình an toàn sinh học, VietGAHP…), tập huấn đào tạo kỹ thuật…
1.2. Yếu kém và nguyên nhân chủ yếu
1.2.1. Yếu kém.
Phân Viện mới thành lập , một số hoạt động của một số bộ phận vẫn còn theo nếp
ũ,
c thu nhập không đều không kích thích được cán bộ làm việc. Nay mọi người phải
đi làm xa, chịu nhiều thiệt thòi so với khi làm việc ở nội thành, nếu thu nhập không
tăng, sẽ có nhiều người nghỉ việc
Một số trung tâm, bộ môn còn yếu. Lĩnh vực n ghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh
học trong chăn nuôi còn yếu kém cả về nhân sự và trang thiết bị . Bộ môn Sức khỏe
gia súc còn ít đề tài, trang thiết bị còn thiếu và không đồng bộ; bộ môn Môi trường
Chăn nuôi mới thành lập nên hoạt động còn nhiều hạn chế .
1.2.2. Những nguyên nhân chủ yếu
Do Phân Viện mới thành lập, một số bộ môn mới thành lập, còn thiếu thốn
một số cơ sở vật chất, con người, cơ chế chính sách, quy trình quy chuẩn…

Phần thứ hai
BỐI CẢNH, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỦA PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ
2.1. Bối cảnh quốc tế
- KHCN thế giới phát triển với tốc độ ngày càng nhanh, các nước, nhất là các nước
phát triển đã và đang chuyển từ một nền sản xuất dựa vào lợi thế tài nguyên thiên
nhiên, lao động rẻ là chính sang nền kinh tế dựa vào tri thức, vào nguồn nhân lực có
trình độ cao là chính.
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- Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế một cách toàn diện sẽ gia tăng,
chúng ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
- Loài người đang phải đối mặt với ba thách thức lớn: dân số tăng nhanh, tỉ lệ đói
nghèo cao và môi trường suy thoái, biến đổi khí hậu.
- Phát triển nông nghiệp không thể tách rời khỏi phát triển nông thôn.
2.2. Bối cảnh trong nước
Sản xuất kinh doanh trong nước vẫn trong tình trạng khó khăn, thị trường cầu
nội địa yếu. Sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm. Nợ xấu đang là gánh nặng cho nền
kinh tế. Tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản từ cuối năm
2012 tiếp tục xảy ra trong những tháng đầu năm 2013. Việc làm của người lao độ ng
bấp bênh dẫn đến thu nhập giảm sút.
Trong sản xuất nông nghiệp, kết quả của chăn nuôi giảm sút đã ảnh hưởng đến
phát triển toàn ngành. Giá trị sản xuất chăn nuôi sáu tháng đầu năm 2013 chỉ tăng
0,9%, thấp hơn nhiều mức tăng 6,5% của cùng kỳ năm 2012. Đ àn trâu, bò giảm so
với cùng kỳ năm trước do diện tích chăn thả thu hẹp và hiệu quả chăn nuôi thấp dẫn
đến thời gian tái đàn chậm. Riêng đàn bò sữa phát triển tương đối tốt và có xu hướng
tăng về số đầu con do giá sữa nhìn chung ổn định. Đàn lợn cả nước ch ậm được khôi
phục do giá thức ăn vẫn ở mức cao, giá thịt lợn hơi giảm cùng với dịch bệnh tuy
không bùng phát mạnh nhưng vẫn còn xuất hiện ở một số địa phương gây tâm lý lo
ngại cho người nuôi. Trong sáu tháng đầu năm, dịch tai xanh trên lợn đã xảy ra ở một
số địa phương làm chết và tiêu hủy hơn 6 nghìn con. Chăn nuôi gia cầm tiếp tục gặp
nhiều khó khăn do giá bán thấp, chi phí đầu vào ở mức cao. Đến ngày 24/6/2013,
dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng trên trâu, bò và dịch tai xanh trên lợn
chưa qua 21 ngày đã được khống chế.
Ngày 10/6/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 899/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững. Về ch ăn nuôi, đề án nêu rõ t ừng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ ,
phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; chuyển dần chăn nuôi
từ vùng mật độ dân số cao (đồng bằng) đến nơi có mật độ dân số thấp (trung du, miền
núi), hình thành các vùng chăn nuôi xa thành phố, khu dân cư. Bên cạnh đó, chuyển
dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm trong đàn vật nuôi; khuyến khích áp
dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong
chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn đến chế biến để nâng cao năng suất, cắt giảm
chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng. Hỗ trợ chăn nuôi nông hộ theo hình thức
công nghiệp, áp dụng kỹ thuật và công nghệ phù hợp để vừa tạo cơ hội sinh kế cho hộ
nông dân vừa hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vừa bảo đảm an
toàn vệ sinh thực phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi.
2.3. Cơ hội và thách thức cho phát triển KHCN
2.3.1. Cơ hội.
- Khoa học công nghệ tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu, là động lực
cho phát triển.
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- Nước ta đã hội nhập toàn diện cả về kinh tế, thương mại và KHCN. Trong bối cảnh
toàn cầu hoá kinh tế, nước ta có cơ hội thuận lợi để tiếp thu tri thức khoa học, đi
thẳng vào những công nghệ hiện đại để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và khoảng cách phát triển kinh tế so với các nước đi trước để “đi tắt, đón đầu“,
nhanh chóng tăng cường năng lực KH&CN quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội.
- Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cũng như đẩy mạnh cổ phần hoá
doanh nghiệp là môi trường thuận lợi cho KHCN , nguồn vốn đầu tư cho nghiên cứu
sẽ được đa dạng hoá.
- Phân Viện được thành lập hội đủ các yếu tố để triển khai những nghiên cứu qui mô
lớn tại nhiều vùng sinh thái phía Nam.
- Đội ngũ cán bộ nghiên cứu có chất lượng khá ở một số chuyên ngành cho phép tổ
chức nghiên cứu đạt hiệu quả.
- Thị trường KHCN đang phát triển là cơ hội lớn cho các sản phẩm khoa học công
nghệ có thể cạnh tranh trên thị trường, mang lại nguồn lợi kinh tế cho cán bộ khoa
học và cho đơn vị.
2.3.2. Thách thức.
- Sự tụt hậu về trình độ KHCN so với các nước trên thế giới và khu vực, năng lực
nghiên cứu, nhất là nghiên cứu cơ bản chưa cao, khả năng độc lập nghiên cứu yếu.
Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư song chưa đồng bộ, phân tán, việc phối hợp trong
khai thác cơ sở vật chất và thiết bị thấp.
- Sự thiếu hụt các nhà khoa học trình độ cao cùng với nạn chảy máu chất xám làm
cho đội ngũ của chúng ta tuy đông song chưa mạnh. Quá trình hội nhập, mở cửa cũng
như chế độ lương và đãi ngộ đối với các nhà khoa học chưa hợp lý nên nhiều cán bộ
có năng lực đã tìm kiếm cơ hội tại các công ty nước ngoài.
- Chính sách, cơ chế quản lý và tài chính tuy có được đổi mới song chưa đồng bộ ,
nhất là giữa các Bộ, Ngành. Trong cơ chế vận hành và mối quan hệ liên quan vẫn
chưa được làm rõ dẫn đến hoạt động chưa được hiệu quả như mong muốn.
- Việc chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định
115 sẽ là cơ hội song đồng thời cũng là thách thức lớn, nhất là trong việc phối hợp,
điều phối hoạt động.
- Doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài sẽ có vai trò ngày càng quan
trọng trong nền kinh tế đất nước, đầu tư cho khoa học của doanh nghiệp ngày càng
tăng, do vậy việc tạo sức mạnh cạnh tranh trong nghiên cứu giữa khối Viện nghiên
cứu và doanh nghiệp sẽ khốc liệt hơn. Sức lôi cuốn của các doanh nghiệp đối với cán
bộ kỹ thuật giỏi với thù lao cao hơn nhiều so với cơ quan nhà nước càng ngày càng
tăng.

Phần thứ ba
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QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
Phân Viện Chăn nuôi nam Bộ xây dựng Chiến lược phát triển KHCN trên cơ sở
bám sát chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản Chiến lược phát
triển chăn nuôi đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược phát triển Khoa
học và Công nghệ ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 201 3-2020 và Chương trình
khung Nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn
2013-2020.
Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 của Chính phủ đã nêu rõ tầm
quan trọng của ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp, đến năm 2020 ngành
chăn nuôi cơ bản chuyển sang sản xuất phương thức trang trại, công nghiệp, đáp ứng
phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu, tỷ trọng
chăn nuôi trong nông nghiệp đến năm 2020 đạt trên 42%. Chỉ tiêu cụ thể cho sản
lượng thịt xẻ chăn nuôi là: Sản lượng thịt xẻ các loại đến năm 2015 đạt khoảng 4.300
ngàn tấn, trong đó thịt lợn 65%, thịt gia cầm 31%, thịt bò 3%; đến năm 2020 đạt
khoảng 5.500 ngàn tấn, trong đó thịt lợn 63%, thịt gia cầm 32%, thịt bò 4%. Sản
lượng trứng đến năm 2015 khoảng 11 tỷ quả và 700 ngàn tấn, đến năm 2020 khoảng
14 tỷ quả và trên 1.000 ngàn tấn. Bình quân sản phẩm chăn nuôi/người đến năm 2015
đạt 46 kg thịt xẻ, 116 quả trứng, 7,5 kg sữa và đến năm 2020 đạt trên 56 kg thịt xẻ,
trên 140 quả trứng và trên 10 kg sữa.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Chiến lược phát triển
khoa học và công nghệ 2013 -2020, đã chỉ rõ những mục tiêu tổng quát và cụ thể của
phát triển khoa học và công nghệ. Khoa học và công nghệ phải trở thành động lực
then chốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Phải
ứng dụng tốt thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất làm sao tăng năng suất
vật nuôi chủ yếu đạt năng suất tiên tiến của khu vực hoặc thế giới đến năm 2020. Về
nghiên cứu và ứ ng dụng KHCN cũng đã chỉ rõ: Nghiên cứu đồng bộ về chọn tạo, cải
tạo giống và các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho các loại vật
nuôi chủ yếu. Do đó, việc chọn lọc, lai tạo và nhân giống các loại gia súc, gia cầm có
năng suất, chất lượn g và hiệu quả kinh tế cao thích hợp với điều kiện chăn nuôi của
vùng là hết sức quan trọng.
3.1. Quan điểm.
- Phát triển ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hoá, đáp ứng nhu cầu thực
phẩm trước hết cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nếu có điề u kiện thuận lợi.
- Gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi
trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tập trung phát triển sản phẩm chăn nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh của vùng
như lợn giống, bò sữa, bò thịt, gia cầm.
- Ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp; đồng thời hỗ trợ,
tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương
thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp.
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3.2. Mục tiêu:
+ Mục tiêu tổng quát:
- Xây dựng Phân Viện trở thành một đơn vị nghiên cứu cơ bản và ứng dụng vững
mạnh của Nam Bộ và của toàn quốc về chăn nuôi và thú y.
- Nghiên cứu phục vụ phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi công nghiệp sản
xuất hàng hóa, áp dụng công nghệ cao , công nghệ sinh học, đảm bảo an toàn sinh
học, có tính bền vững, giá thành sản phẩm thấp và hiệu quả chăn nuôi cao. Nâng cao
tính cạnh tranh của thịt bò, heo, g à, trứng, sữa ở thị trường trong nướ c và hướng tới
xuất khẩu sản phẩm.
+ Mục tiêu cụ thể:
- Tạo được giống, dòng và tổ hợp lai mới có năng suất, chất lượng cao , tiếp cận được
với các chỉ tiêu năng suất tiên tiến trong nước và thế giới, phù hợp với các vùng sinh
thái phía Nam. Tạo được các công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất, hạ giá thành
sản phẩm.
- Khai thác, chế biến và sử dụng hiệu quả các nguồn thức ăn sẵn có, thức ăn mới;
nâng cao chất lượng thức ăn, giảm chi phí thức ăn cho một đơn vị sản phẩm.
- Xây dựng và áp dụng quy trình quản lý tiên tiến và công nghệ phù hợp trong chăn
nuôi trang trại, công nghiệp và giết mổ, chế biến nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản
phẩm chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
- Nghiên cứu sản xuất dược phẩm và các chế phẩm sinh học dùng trong chẩn đoán,
phòng trị bệnh và bảo vệ môi trường.
Đến năm 2020 chất lượng sản phẩm chủ lực của Phân Viện phải đạt như sau:
- Lợn: các nhóm lợn dòng nái lai Yorkshire và Landrace đạt số con cai sữa/năm 2526 con; các dòng lợn đực lai tổng hợp cuối cùng có tốc độ tăng trọng 900-950
g/con/ngày, tỷ lệ nạc 60%. Tổ hợp lợn lai thương phẩm 3 máu và 4 máu có tốc độ
tăng khối lượng: 850 -880 g/con/ngày, hệ số chuyển hóa thức ăn 2,55-2,6, dày mỡ
lưng 9,5-10,5 mm, tỷ lệ nạc 60%.
- Bò sữa: năng suất sữa chu kỳ 305 ngày từ năm 2015 đến 2020 tăng bình quân
150kg/năm. Khoảng cách lứa đẻ 13 tháng/lứa, tỷ lệ đẻ 92,3%.
- Bò thịt: Tăng trọng bình quân của bò thịt /ngày mỗi năm tăng thêm 50g. Khoảng
cách lứa đẻ 14 tháng/lứa, tỷ lệ đẻ 85, 7%. Tỷ lệ thịt xẻ tối thiểu 50%, tỷ lệ thịt tinh tối
thiểu 43%.
- Cỏ chăn nuôi: năng suất đạt 230 -250 tấn/ha/năm.
- Gà giống thịt lông màu: Năng suất s inh sản gà bố mẹ đạt 200 -220 quả/mái/42 tuần
đẻ; gà thương phẩm nuôi công nghiệp 7 tuần tuổi đạt 1,9-2,1 kg/con và nuôi 8 tuần
tuổi đạt 2,3-2,5 kg/con.
- Vịt siêu thịt SM: Vịt bố mẹ có năng suất trứng 213-215 quả/42 tuần đẻ; vịt thương
phẩm nuôi công nghiệp 7 tuần tuổi đạt 3,2 kg/con và 8 tuần tuổi đạt 3,4 kg/con. Vịt
hướng nạc đạt tỷ lệ cơ ức 13,5-14% (7 tuần tuổi).
- Vịt siêu trứng: năng suất trứng đạt 285-290 quả/mái/52 tuần đẻ.
- Xây dựng được 3 -5 quy trình kỹ thuật, quy chuẩn quốc gia
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- Một số sản phẩm thảo dược, vi sinh: thay thế sử dụng kháng sinh trong khẩu phần
gia súc gia cầm, sử dụng có hiệu quả kinh tế.
- Có năng lực phân tích mẫu chăn nuôi thuộc hàng tốt nhất khu vực phía Nam và cả
nước, phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Phần thứ tư
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030. (2)
4.1. Định hướng nghiên cứu lớn:
-Nghiên cứu chọn lọc, lai tạo, nâng cao năng suất chất lượng giống một số động vật
nuôi cao sản chính như bò sữa, bò thịt, heo, gà, vịt.
-Nghiên cứu dinh dưỡng cơ bản của vật nuôi và tìm kiếm, phát triển nguồn thức ăn
mới, công nghệ chăn nuôi phù hợp với mỗi giống và phương thức chăn nuôi mỗi
vùng để nâng cao năng suất vật nuôi và giảm chi phí thức ăn, sản phẩm chăn nuôi an
toàn. Ưu tiên cho chăn nuôi tập trung trang trại với quy mô vừa và lớn để nâng cao
sức cạnh tranh sản phẩm.
-Nghiên cứu về sinh lý, sinh hóa và tập tính động vật và ứng dụng công nghệ sinh học
trong cải tiến giống vật nuôi, sản xuất chế phẩm sinh học làm thức ăn chăn nuôi, bảo
vệ sức khoẻ vật nuôi, bảo tồn nguồn gen vật nuôi.
-Nghiên cứu bảo vệ sức khỏe gia súc, chế biến sản phẩm vật nuôi, môi trường chăn
nuôi.
-Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
và sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Phân Viện (theo quy định)
để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ.
-Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ. Đào tạo cán bộ khoa học chuyên ngành
chăn nuôi có trình độ cao, đào tạo được một số cán bộ đầu ngành của cả nước.
-Hợp tác quốc tế, trong nước về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chăn nuôi và sức
khoẻ gia súc.
4.2. Nội dung nghiên cứu cụ thể:
4.2.1. Nghiên cứu cơ bản có định hướng
4.2.1.1. Bảo tồn và phát triển nguồn gen vật nuôi
- Tiếp tục công tác điều tra phát hiện và đánh giá nguồn gen các giống vật nuôi bản
địa để bổ sung vào danh mục nguồn gen vật nuôi Việt Nam .
- Nghiên cứu đánh giá tính đa dạng di truyền trong các quần thể vật nuôi ở Việt Nam
(cả nguồn gen bản địa và nguồn gen nhập nội) làm cơ sở cho các nghiên cứu bảo tồn
và khai thác hiệu nguồn gen vật nuôi hiện có phục vụ phát triển nông nghiệp và bảo
vệ môi trường.
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- Nghiên cứu xây dựng các chiến lược khai thác nguồn gen vật nuôi bản địa, tăng
hiệu quả sản xuất cho người chăn nuôi địa phương
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu bổ sung về nguồn gen vật nuôi Việt
Nam.
- Nghiên cứu xây dựng ngân hàng gen vật nuôi phục vụ công tác bảo tồn, khai thác và
sử dụng nguồn vật liệu di truyền cho nghiên cứu di truyền giống .
- Nghiên cứu xây dựng các quy trình kỹ thuật nu ôi giữ, phương thức chăn nuôi, khai
thác hiệu quả các nguồn gen vật nuôi bản địa.
- Đánh giá và khai thác nguồn gen bản địa phục vụ cho công tác lai tạo giống mới .
4.2.1.2. Các nghiên cứu về CNSH
- Ứng dụng công nghệ sinh học chăn nuôi theo hướng chăn nuôi công nghiệp đảm
bảo an toàn sinh học, bền vững, giá thành sản phẩm thấp và hiệu quả chăn nuôi cao.
Với mục tiêu cho CNSH chăn nuôi là: Nghiên cứu sinh lý sinh sản gia súc nhai lại
bao gồm các phương pháp truyền thống: gieo tinh nhân tạo, sử dụng kích dục tố, các
quy trình gây sinh sản đồng loạt…và các phương pháp hiện đại: cấy chuyển phôi, sản
xuất phôi trong ống nghiệm IVF xác định trước giới tính để sản xuất đực giống bò
sữa và bò thịt từ những con mẹ và con bố tốt nhất trong nước, hạn chế nhập tinh đự c
giống từ xứ lạnh.
- Nghiên cứu sản xuất tinh cọng rạ trâu Murrah, tinh dê đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật để sản xuất các enzyme tiêu hoá, các probiotic
dùng trong thức ăn chăn nuôi; phân lập, nuôi cấy các chủng vi sinh dùng để bảo quản
thức ăn thô, xanh.
- Nghiên cứu ứng dụng việc sử dụng tinh xác định trước giới tính trong việc tạo giống
bò sữa, bò thịt thông qua kỹ thuật gieo tinh nhân tạo kết hợp với siêu bài noãn và tạo
phôi in vivo với cấy chuyển phôi (MOET). Đồng thời , nghiên cứu ứng dụng hormone
sinh sản trong việc quản lý và cải thiện sinh sản của bò.
- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thu tế bào trứng trên bò sống, vi tiêm tinh trùng vào
tế bào trứng (ICSI) nhằm tạo giống gia súc có chất lượng cao. Ứng dụng các tiến bộ
kỹ thuật để cấy chuyển nhân tế bào soma nhằm tạo giống gia súc (bò, heo). Từng
bước nghiên cứu phân lập và lưu trữ tế bào soma, phân lập tế bào gốc từ phôi động
vật.
- Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử ADN để xác định các gen liên quan đến các
tính trạng năng suất, chất lượng và chịu stress nhiệt trên gia súc, gia cầm nhằm tạo cơ
sở cho chương trình chọn tạo giống vật nuôi. Xác định các gen liên quan đến khả
năng kháng bệnh, gen liên quan đến tính trạng năng suất -chất lượng phục vụ chọn tạo
giống cây trồng. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong việc phát hiện các gen,
các virus gây bệnh trên gia súc nhằm xây dựng các giải pháp tầm soát bệnh, nâng cao
hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh trong việc xử lý thức ăn thô cho đại gia súc,
xử lý chất thải trong chăn nuôi.
4.2.1.3. Các nghiên cứu cơ bản trong dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi.
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- Xác định thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng các nguyên liệu thức ăn chăn
nuôi sẵn có ở Việt Nam và ngoại nhập , tập trung vào thành phần các axít amin, các
axít béo không no, vitamin, khoáng vi lượng và các độc tố. Nghiên cứu vai trò, tác
dụng và ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng đến sinh trưởng và phát triển của vật
nuôi. Xác định nhu cầu dinh dưỡng tối ưu cho các loại động vật về năng lượng,
protein, axít amin tổng số, axít amin tiêu hoá, vitamin, đa khoáng và vi khoáng.
- Xác định giá trị tiêu hóa hồi tràng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sẵn có ở Việt Nam
và các nguyên liệu thức ăn ngoại nhập, tập trung vào các axít amin không t hay thế
- Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng từng loại gia súc gia cầm để đạt năng
suất cao, tiêu tốn thức ăn thấp, sản phẩm an toàn.
- Nghiên cứu các phương pháp chế biến, bảo quản dự trữ để nâng cao giá trị dinh
dưỡng của các loại thức ăn thô xanh, phế phụ phẩm công nông nghiệp cho chăn nuôi
gia súc nhai lại. Nghiên cứu tạo các nguồn thức ăn mới. Thu thập, đánh giá tập đoàn
cây thức ăn chăn nuôi phía Nam. Sản xuất hạt giống của những giống có triển vọng.
- Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật để sản xuất các enzyme tiêu hoá, các probiotic
dùng trong thức ăn chăn nuôi.Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy các chủng vi sinh dùng
để bảo quản thức ăn thô, xanh.
- Phát triển các phương pháp phân tích các loại kháng sinh phổ biến, vitamin nhóm B,
vitamin A, D, E, thuốc trừ sâu và các loại độc tố nấm mốc (Ochratoxin A (OTA)
Zearaledone (Zon) (Trichothecenes (T2 toxin DON) (Fumonisins (FUM).
- Xây dựng quy trình chiết xuất các chất hoạt tính trong thảo dược làm chất chuẩn
trong nghiên cứu.
4.2.1.4. Các nghiên cứu cơ bản trong Bảo vệ sức khỏe vật nuôi
- Nghiên cứu các biện pháp khoa học kỹ thuật để nâng cao sức khoẻ, nâng cao khả
năng đề kháng bệnh tật của tất cả các loại động vật nuôi.
- Nghiên cứu dịch tễ học quá trình phát triển và lây lan các loại bệnh và các biện pháp
ngăn ngừa lây lan mầm bệnh.
- Các kỹ thuật chẩn đoán bệnh bao gồm cả việc sử dụng các biện pháp CNSH trong
chẩn đoán lâm sàng và phi lâm sàng: ELISA, PCR, nuôi cấy phân lập, siêu âm...các
bệnh của động vật nuôi. Tập trung vào các bệnh dịch đang lây truyền phổ biến là cúm
gia cầm, lở mồm long móng , tai xanh ở heo (PRRS).
- Ứng dụng công nghệ sinh sản (Reproductive Biotechnology) trong điều trị, cải thiện
sức khoẻ sinh sản gia súc, quản lý và điều trị bệnh sinh sản gia súc.
4.2.3. Nghiên cứu về giống
* Nghiên cứu di truyền giống gia súc, gia cầm
- Nghiên cứu chọn tạo các dòng, giống gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao từ
nguồn gen vật nuôi bản địa phục vụ thị trườn g nội địa và tiến tới xuất khẩu.
- Nghiên cứu chọn tạo dòng, chọn lọc nhân thuần, nâng cao khả năng thích nghi, ổn
định các đặc tính di truyền và từng bước nâng cao năng suất chất lượng các nguồn
gen vật nuôi nhập nội, phù hợp với điều kiện chăn nuôi, khí hậu ở Việt Nam
- Nghiên cứu khả năng phối hợp giữa các nguồn gen vật nuôi nhập nội, nguồn gen
bản địa nhằm chọn tạo các dòng/giống gia súc gia cầm lai tổng hợp thích ứng cao với
điều kiện từng vùng sinh thái (phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, trình độ sản
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xuất trong nước và nhu cầu của thị trường tiê u thụ) và mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho người chăn nuôi.
- Nghiên cứu xây dựng các chương trình ứng dụng các công nghệ di truyền phân tử,
công nghệ sinh sản, công nghệ tin sinh học trong các nghiên cứu di truyền, chọn tạo,
nhân giống nhanh các giống g ia súc, gia cầm nhằm nâng cao hiệu quả của các chương
trình chọn giống và đẩy nhanh tốc độ cải tiến di truyền và phát triển nhanh các giống
vật nuôi cao sản ra sản xuất đại trà.
- Nghiên cứu xác định các gen chức năng, phát hiện những gen quý và những gen có
ảnh hưởng tới khả nằng sản xuất và khả năng kháng bệnh tự nhiên của các giống gia
súc, gia cầm.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giống vật nuôi
thông qua các chương trình nghiên cứu xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thốn g nhất
trên phạm vi vùng miền và quốc gia phục vụ nghiên cứu (các chương trình giống vật
nuôi) và quản lý nhà nước (hệ thống quản lý và truy xuất thông tin cá thể vật nuôi).
- Đào tạo CB khoa học về di truyền phân tử và các kỹ năng trong phòng thí nghiệm di
truyền phân tử. NC ứng dụng phương pháp chọn lọc đàn giống bò và heo sử dụng
đánh dấu di truyền, áp dụng cho các tính trạng có hệ số di truyền thấp như các tính
trạng sinh sản.
* Nghiên cứu về giống lợn
- Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật đánh giá di truyền tiên tiến như BLUP (đánh giá
giá trị giống cá thể), MA-BLUP (kết hợp chỉ thị phân tử với giá trị giống BLUP),
GEN-BLUP (kết hợp giá trị kiểu gen với giá trị giống BLUP) trong đánh giá di
truyền chọn lọc giống lợn. Tạo dòng đực cuối cùng có năng suất cao và nái hậu bị có
thương hiệu.
- Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý chất lượng giống lợn Quốc gia, bao gồm
xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu giống lợn, xây dựng chương trình đánh
giá giá trị di truyền, phát hiện và chọn lọc cá c cá thể có tiềm năng di truyền cao nhất,
xây dựng trang thông tin điện tử và các phần mềm quản lý giống lợn trực tuyến, định
kỳ hàng tháng công bố chất lượng giống lợn và chương trình trao đổi nguồn gen ở
phạm vi vùng miền và Quốc gia.
- Nghiên cứu ứng d ụng các kỹ thuật di truyền phân tử (chỉ thị phân tử, gen chức năng,
đám gen di truyền các tính trạng số lượng - QTL, tính đa hình của nucleotit - SNPs)
trong chọn lọc nâng cao năng suất sinh sản, sinh trưởng, chất lượng thịt của các giống
lợn cao sản nhập nội.
- Nghiên cứu các gen chức năng liên quan đế sức đề kháng bệnh tai xanh ở lợn
(PRRS).
- Nghiên cứu chọn tạo các dòng lợn chuyên biệt theo các mục tiêu sản xuất khác nhau
(2 dòng chuyên về sinh sản, 1 dòng chuyên về sinh trưởng và 1 dòng chuyên về chất
lượng thịt) trong hệ thống nhân giống lợn thương phẩm.
- Nghiên cứu khả năng phối hợp tối ưu về mặt di truyền và hiệu quả kinh tế giữa các
dòng chuyên biệt trong hệ thống lai giống sản xuất lợn thịt thương phẩm phục vụ sản
xuất.
- Nghiên cứu chọn tạo các d òng lợn lai tổng hợp (2 - 3 dòng nái sinh sản và 2 - 3
dòng đực cuối cùng) có năng suất cao và chất lượng thịt cao thích nghi với các
phương thức chăn nuôi khác nhau và nhu cầu thị hiếu của các vùng miền, khu vực.
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- Đối với các giống lợn nội, nghiên cứu ứn g dụng di truyền phân tử để đánh giá tính
đa dạng di truyền cũng như tiềm năng di truyền, phát triển các đặc tính đặc trưng có
giá trị kinh tế cao phục vụ công tác bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn gen giống
lợn bản địa trong việc việc sản xuất các sản phẩm vật nuôi đặc sản của từng vùng
miền Việt Nam.
* Nghiên cứu về giống gia cầm, thủy cầm:
 Đối với giống gà công nghiệp
- Nghiên cứu lựa chọn nhập khẩu nguồn gen giống gà có năng suất cao để phát triển
giống gà công nghiệp có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam.
- Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo các giống /dòng gà công nghiệp trên cơ sở nguồn gen
nhập khẩu và nguồn gen trong nước để tạo ra giống gà có năng suất và chất lượng cao
và thích ứng với điều kiện khí hậu và trình độ chăn nuôi của Việ t Nam.
 Đối với giống thủy cầm:
- Áp dụng các phương pháp chọn lọc cho phù hợp như chọn theo kiểu hình, chọn theo
giá trị giống, chỉ số chọn lọc, chỉ thị gen... sử dụng nguồn gen nội và nhập khẩu, đi
sâu chọn tạo các dòng thủy cầm theo các hướng chuyên thịt và chuyên trứng, tạo ra
các tổ hợp dòng khác nhau để phù hợp với từng phương thức nuôi đa dạng.
 Đối với giống gà nội cải tiến:
- Chọn lọc tăng năng suất dòng thuần 2 dòng gà Tàu Vàng, 2-3 dòng gà Nòi Nam Bộ
làm nguyên liệu lai tạo F 1, F2 gà thương phẩm n uôi thịt. Lai tạo với gà lông màu BT2,
Lương Phượng, Tam Hoàng… ở các mức 50%, 75% máu gà Nội cải tiến năng suất
sinh trưởng, sinh sản, giảm tiêu tốn thức ăn. Đồng thời chọn lọc , lai tạo các giống gà
địa phương có định hướng về chất lượng , chú ý thị hiếu người tiêu dùng. Xây dựng
quần thể gà nội sạch bệnh.
 Đối với giống gà đặc sản
-Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo các giống gà đặc sản có chất lượng thịt cao.
* Nghiên cứu về giống bò sữa, bò thịt
- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá di truyền BLUP tro ng chọn lọc giống
giống bò thịt, bò sữa. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kỹ thuật cải tiến đàn bò sữa
(dairy herd Improvement - DHI), tiến hành đánh giá giá trị giống, lập phả hệ phục vụ
công tác giống. Nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý giống bò thịt từ trung ương đến
địa phương.
- Chọn lọc nâng cao năng suất, chất lượng các giống bò sữa, bò thịt, phù hợp với
vùng sinh thái Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long và điều kiện chăn nuôi trang trại.
Tiếp tục đẩy mạnh chương trình nghi ên cứu để cải tạo tầm vóc đàn bò vàng Việt
Nam.
- Đánh giá khả năng thích nghi, chọn lọc và nhân thuần các giống bò thịt cao sản nhập
nội phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng .Nghiên cứu sản xuất và cung cấp con
giống bò thịt cho cả nước (giống đực, cái và tinh cọng rạ) bao gồm lai tạo, tạo con lai
F1 giữa giống Brahman với bò lai Sind sau đó tạo ra con lai 3 máu hoặc 75% máu
ngoại và hoàn thiện các qui trình công nghệ về thức ăn nuôi dưỡng cho các nhóm bò lai
hướng thịt.
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- Nghiên cứu xây dựng một số chỉ tiêu năng suất cơ bản, hằng số sinh lý, sinh hoá máu
của các giống bò bản địa Nam Bộ.
* Nghiên cứu về trâu:
- Phát triển lai tạo trâu F1, trâu lai theo hình thức chuyển từ chăn nuôi quãng canh
sang chăn nuôi bán thâm canh có bổ sung thêm thức ăn, hướng về chăn nuôi hàng
hóa.
Tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi trâu,
nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học... nhằm tạo ra những bước đột phá mới về
năng suất, chất lượng đàn trâu ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
+ Điều tra, đánh giá điều kiện chăn nuôi, cơ cấu giống, n ghiên cứu chọn lọc nhân
thuần, nâng cao tầm vóc, khả năng sản xuất giống và sản xuất thịt trâu nội tại các tỉnh đồng
bằng sông Cửu Long.
+ Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh sản, cải thiện điều kiện chăn nuôi, đặc biệt là
chuồng trại, phương thức chăn nuôi, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, chế độ làm việc.
+ Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của thức ăn đến khả năng tăng trọng và
chất lượng thịt trâu vỗ béo. Xây dựng qui trình chăn nuôi và vỗ béo trâu thịt hiệ u quả
và đảm bảo an toàn sinh học (sản xuất thực phẩm an toàn) .
* Nghiên cứu về dê cừu:
Đồng thời với việc tiếp tục lai tạo với các giống nhập nội, cần cải tiến chế độ nuôi
dưỡng (thức ăn, chuồng trại) theo phương thức chăn thả có bổ sung thức ăn. Mở rộng
vùng chăn nuôi dê cừu đến các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
4.2.4. Nghiên cứu về dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
* Về dinh dưỡng gia súc, gia cầm
- Xác định nhu cầu dinh dưỡng tối ưu và chế độ nuôi dưỡng cho các loại vật nuôi
trong điều kiện thức ăn và nuôi dưỡng ở Việt Nam để đạt năng suất cao, tiêu tốn thức
ăn thấp, sản phẩm an toàn.
- Nghiên cứu các quy trình công nghệ sản xuất premix vitamin - khoáng, quy trình
chiết xuất các loại thảo dược, thức ăn đậm đặc, thức ăn hỗn hợp cho các heo, gia cầm,
bò sữa, bò thịt …
- Đối với bò sữa, quan tâm đến dinh dưỡng, khẩu phần cân đối phù hợp với điều kiện
khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Thiết kế kỹ thuật, công nghệ tạo điều kiện tiểu khí
hậu tốt để bò cho sữa.
* Về chế biến thức ăn chăn nuôi
- Nghiên cứu các phươ ng pháp chế biến, bảo quản dự trữ để nâng cao giá trị dinh
dưỡng của các loại thức ăn thô xanh, sử dụng có hiệu quả nguồn thức ăn sẵn có như
phế phụ phẩm công nông nghiệp cho chăn nuôi gia súc nhai lại bằng kỹ thuật ủ chua
có sử dụng các chế phẩm sinh học. Nghiên cứu tạo các nguồn thức ăn mới. Thu thập,
đánh giá tập đoàn cây thức ăn chăn nuôi phía Nam. Sản xuất hạt giống của những
giống có triển vọng.
- Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy các chủng vi sinh dùng để bảo quản thức ăn thô,
xanh.
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- Nghiên cứu sử dụng hiệu quả các nguồn thức ăn mới.
- Nghiên cứu kỹ thuật khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) và khẩu phần
thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men (FTMR) cho bò sữa, bò thịt;
- Nghiên cứu cải tiến khẩu phần ăn cho bò sữa, bò thịt để giảm thiểu sự phá t thải khí
nhà kính ra môi trường
* Về các chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi
- Nghiên cứu sản xuất các chất bổ sung có nguồn gốc sinh học, các chế phẩm enzyme
probiotic, chế phẩm premix khoáng, vitamin, chế phẩm thảo dược dùng trong thức ăn
chăn nuôi.
* Nghiên cứu về đồng cỏ:
+ Chọn lọc những giống cỏ năng suất cao, sản xuất hạt giống chất lượng tốt, đồng
thời nghiên cứu các biện pháp canh tác và dự trữ cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi bò
sữa, xây dựng được hệ thống đồng cỏ thâm canh, chăn thả luân phiên kiểu mẫu.
+ Chọn tạo, phục tráng, tập đoàn cây thức ăn họ đậu, họ hòa thảo có hiệu quả kinh tế
cao phù hợp với các vùng sinh thái Nam Bộ và hệ thống canh tác.
+ Nghiên cứu quy trình canh tác hợp lý với từng giống cỏ, phù hợp với điều kiện tự
nhiên Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
4.2.5. Nghiên cứu về môi trường, tác động của biến đổi khí hậu
-Nghiên cứu giải quyết ô nhiễm môi trường do chăn nuôi như kỹ thuật chăn nuôi có ít
chất thải, kỹ thuật xử lý chất thải rắn, lỏng, khí thải cho trại chăn nuôi lợn, gia cầm,
trâu bò.
- Nghiên cứu các giải pháp phát triển chăn nuôi gia súc bền vững; Giải pháp quản lý,
chế biến và sử dụng chất thải chăn nuôi phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cho người
chăn nuôi, giảm thiểu phát thải ra ngoài môi trường, giảm bài thải khí mê tan đến
hiệu quả sản xuất trong chăn nuôi bò sữa ở các thành phố lớn.
- Nghiên cứu chế độ chăn thả thích hợp (bò, dê, cừu) nhằm giảm thiểu mức độ giẫm
đạp thảm cỏ, tăng độ che phủ giảm sói mòn chống sa mạc hóa.
4.2.6. Nghiên cứu về sinh lý, sinh sản, và tập tính vật nuôi
- Nghiên cứu sinh lý và tập tính sinh học của vật nuôi bản địa, quý hiếm làm cơ sở
cho việc bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học;
- Nghiên cứu sinh lý tiết sữa của động vật (bò sữa, dê sữa, lợn nái) để nâng cao năng
suất sinh sản vật nuôi.
- Xây dựng quy trình chăn nuôi bò sữa, bò thịt tập trung theo hướng quy mô trang
trại.
- Nghiên cứu sinh lý sinh sản gia súc nhai lại bao gồm các phương pháp truyền thống:
gieo tinh nhân tạo, sử dụng kích dục tố, các quy trình gây sinh sản đồng loạt…và các
phương pháp hiện đại: cấy chuyển phôi, sản xuất phôi trong ống nghiệm IVF xác
định trước giới tính để sản xuất đực giống bò sữa và bò thịt từ những con mẹ và con
bố tốt nhất trong nước, hạn chế nhập tinh đực giốn g từ xứ lạnh. Nghiên cứu sản xuất
tinh cọng rạ trâu Murrah, tinh dê đáp ứng nhu cầu sản xuất.
4.2.7. Nghiên cứu bảo vệ sức khỏe vật nuôi
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- Nghiên cứu các biện pháp khoa học kỹ thuật để nâng cao sức khoẻ, nâng cao khả
năng đề kháng bệnh tật của tất cả các loại động vật nuôi.
- Nghiên cứu các quy trình phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm: LMLM,
PRRS, PED, cúm gia cầm gồm quy trình quản lý trại chăn nuôi, quy trình vệ sinh
nuôi dưỡng, quy trình sử dụng các loại thuốc sát trùng có hiệu quả cho từng loạ i dịch
bệnh và từng đối tượng gia súc gia cầm;
- Nghiên cứu dịch tễ học quá trình phát triển và lây lan các loại bệnh và các biện pháp
ngăn ngừa lây lan mầm bệnh.
- Nghiên cứu sản xuất vaccine tái tổ hợp để phòng bệnh cho gia súc, gia cầ m.
- Phối hợp với ngành di truyền giống chọn lọc các giống heo có tính miễn dịch chống
lại bệnh dịch PRRS.
4.2.8. Nghiên cứu chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm chăn nuôi
- Nghiên cứu ứng dụng quy trình VietGaph trong các trang trại chăn nuôi lợn, gà
công nghiệp.
- Nghiên cứu sử dụng các hoạt chất sinh học có nguồn gốc thảo dược, chế phẩm
probiotic, axít hữu cơ, men tiêu hóa, khoáng hữu cơ, Se -VTM E để thay thế kháng
sinh trong thức ăn gia súc, gia cầm.
- Nghiên cứu về kỹ thuật giết mổ, chế biến sản phẩm động vật, kỹ thuật bảo quản sản
phẩm động vật, vận chuyển, phân phối trong chuỗi giá trị sản xuất thịt lợn an toàn.
4.2.9. Nghiên cứu về kinh tế - hệ thống chăn nuôi, chính sách, hiệu quả chăn nuôi
- Nghiên cứu suất đầu tư hợp lý đảm bảo chăn n uôi an toàn sinh học và giảm thiểu tác
động môi trường trong các hệ thống chăn nuôi khác nhau ở các vùng sinh thái và
trong chuỗi giá trị các ngành hàng chăn nuôi.
- Nghiên cứu các mô hình liên kết chuỗi giá trị các ngành hàng chăn nuôi.
- Nghiên cứu lợi thế so sánh các phương thức sản xuất (hộ gia đình, trang trại, quy
mô) trong chăn nuôi bò thịt, bò sữa ở các vùng sinh thái Nam Bộ (Đông Nam Bộ,
Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên).
4.2.10. Nghiên cứu về phát triển Công nghệ chăn nuôi
* Đối với bò sữa:
-Chọn tạo đàn giống Holstein Friesian năng suất cao, sinh sản tốt và thích nghi với
điều kiện Việt Nam;
-Nghiên cứu TMR cho bò sữa năng suất cao trong điều kiện nguồn thức ăn Việt Nam;
-Nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả năng sinh sản bò sữa trong điều ki ện nóng
ẩm Việt Nam;
-Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bò sữa.
* Đối với bò thịt:
-Tiếp tục nghiên cứu các tổ hợp lai với các giống bò ngoại (Brahman, Dorughtmaster,
Angus, Charolais, Hereford … ) thế hệ F1, F2, F3.
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-Sản xuất tinh từ bò đực chất lượng cao.
* Đối với gia cầm:
-Tiếp tục hoàn thiện các quy trình chăn nuô i, thú y, ấp nở đảm bảo an toàn sinh học.
* Các công nghệ khác:
- Phát triển kỹ thuật sản xuất thức ăn hỗn hợp (TMR).
- Nghiên cứu xây dựng công nghệ nuôi dưỡng bò thịt năng suất chất lượng cao, các
kỹ thuật nuôi vỗ béo cho bò trước khi giết mổ.
- Nghiên cứu áp dụng các trang thiết bị phục vụ chăn nuôi công nghiệp ph ù hợp để
giảm chi phí, tăng năng suất, hiệu quả.

Phần thứ năm
HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP
5.1. Giải pháp về tổ chức.
- Sắp xếp lại tổ chức các bộ môn, trung tâm, trại nghiên cứu phù hợp với chức năng
nhiệm vụ của Phân Viện.
- Đánh giá, phân loại cán bộ và giữ lại hoặc bổ sung các cán bộ có năng lực, có khả
năng kiêm nhiệm vào các bộ phận khác và bố trí số cán bộ dôi dư sang làm việc khác.
- Tăng cường vai trò của Hội đồng khoa học và công nghệ của Phân Viện trong việc
tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về công tác khoa học và công nghệ của Phân
Viện.
- Xây dựng các nhóm nghiên cứu theo chuyên môn sâu về chuyên ngành và đối tượng
vật nuôi (trâu bò, lợn, gia cầm)
- Đổi mới cơ chế tổ chức nghiên cứu và cơ chế phối hợp giữa các Bộ môn và Trung
tâm NC sao cho cả Phân Viện là một thể thống nhất, xóa bỏ các bất hợp lý trong nội
bộ Phân Viện, xóa bỏ lợi ích nh óm.
5.2. Giải pháp về nguồn nhân lực.
- Đào tạo đội ngũ khoa học kỹ thuật giỏi có am hiểu về thực tế, có khả năng giải
quyết những vấn đề mà thực tiễn sản xuất yêu cầu. Đồng thời tiếp cận và từng bước
đi thẳng vào các lĩnh vực cao của công nghệ sinh học n hư công nghệ gen, công nghệ
tế bào, công nghệ vi sinh. Đào tạo được một số cán bộ đầu ngành của cả nước . Mỗi
lĩnh vực như heo, gia cầm, gia súc lớn, di nh dưỡng thức ăn mỗi lĩnh vực có ít nhất
một cán bộ đầu ngành.
-Đào tạo có định hướng các chuyên ngành cò n thiếu nhân sự như Công nghệ Sinh học
chăn nuôi, Sức khỏe vật nuôi , Môi trường chăn nuôi…
-Cử cán bộ khoa học ra nước ngoài tham gia các khoá tập huấn ngắn hạn, hội nghị,
hội thảo.
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- Đào tạo cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ từ các quốc gia phát triển chuyên
sâu về chuyên môn. Tăng cường tìm kiếm hợp tác nghiên cứu với Quốc tế để tranh
thủ đào tạo cán bộ khoa học. Quy hoạch đào tạo cán bộ chuyên sâu theo từng chuyên
ngành và theo từng đối tượng vật nuôi (trâu bò, lợn, gia cầm) .
- Thuê cán bộ, c huyên gia nước ngoài làm việc cho Phân Viện để tăng cường nghiên
cứu và chuyển giao cũng như tìm kiếm nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học công
nghệ.
- Liên kết với các trường đại học để các cán bộ khoa học tham gia giảng dạy và đồng
thời hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, NCS tham gia nghiên cứu các đề tài .
- Xây dựng cơ chế sử dụng, môi trường nghiên cứu khoa học và khuyến khích cán bộ
khoa học đầu đàn tận tâm cống hiến cho phát triển ngành. Động viên, khen thưởng
kịp thời, thoả đáng cho những cán bộ có thành tích cao trong học tập và nghiên cứu
khoa học dưới nhiều hình thức khác nhau cả về vật chất lẫn tinh thần.
5.3. Giải pháp về qui hoạch, kế hoạch, đầu tư.
-Qui hoạch chăn nuôi bò sữa quanh TP Hồ Chí Minh, bò thịt ở Tây Nguyên, miền
Trung, Đông Nam Bộ, gà công nghiệp ở Đông Nam Bộ, vịt ở Nam Bộ, heo ở Nam
Bộ. Quy hoạch, tổ chức lại hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm theo
hướng công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi hàng hoá, vệ sinh thú y, an toàn thực
phẩm và xử lý môi trường.
- Xây dựng các dự án đầu tư tăng cường tran g thiết bị phục vụ nghiên cứu . Đầu tư
chuồng trại, con giống phục vụ nghiên cứu chuyên sâu .
- Đầu tư hệ thống thông tin khoa học (thư viện thường và thư viện điện tử), mua bản
quyền khai thác các tạp chí khoa học điện tử các chuyên ngành từ các quốc gia phát
triển.
5.4. Giải pháp về hợp tác quốc tế.
- Hội nhập sâu và rộng về kinh tế sẽ tạo ra cơ hội để tiếp cận công nghệ mới, coi
HTQT về KHCN là giải pháp quan trọng nhằm thu hút kỹ thuật, chuyên gia, kiến
thức để “đi tắt đón đầu”. HTQT cũng là giải pháp để tăng cường tiềm lực, đặc biệt là
đào tạo cán bộ KHCN trình độ cao.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước. Tranh thủ
các nguồn đầu tư kinh phí, trao đổi chuyên gia, kỹ thuật nhằm nân g cao trình độ
chuyên môn và ngoại ngữ để sớm bắt nhịp với trình độ chung của khu vực và thế
giới.
- Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và đào tạo thông qua thực hiện các dự án phối hợp và
cùng chia sẻ kinh phí.
5.5. Giải pháp về cải tiến cơ chế điều hành.
-Có cơ chế chính sách mới vận hành theo cơ chế thị trường , cơ chế 115 (qui chế
thưởng, phạt rõ ràng cụ thể) để các cán bộ nghiên cứu phát huy hết khả năng sáng tạo.
-Tăng cường quyền tự chủ.
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-Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ, kết quả (kể cả thời gian và chất
lượng). Tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai và nâng cao chất lượng đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.
-Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, phối hợp với các trường Đại
học trong vùng và Viện trong n gành, khai thác tốt nguồn lực và cơ sở vật chất hiện có
nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu các đề tài cũng như nâng cao trình độ cho các
cán bộ khoa học của Viện.
-Phối hợp với các địa phương (Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh) để chuyển giao nhanh các kết quả
nghiên cứu của Phân Viện vào sản xuất nông nghiệp trong vùng.
5.6. Giải pháp về Thông tin, Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông.
-Thông tin kết quả nghiên cứu của Phân Viện qua trang Web, tạp chí, bài báo. Tham
gia các Hội chợ triển lãm về Nông nghiệp để quảng bá các kết quả nghiên cứu cho
sản xuất.
-Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, khuyến nông.
- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, mọi thông tin, công văn giấy tờ đều phải gửi
qua mạng điện tử.

Phần thứ sáu
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Triển khai Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ đến tất cả các đơn vị và cá
nhân trong Phân Viện sau khi được phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch, Danh mục nghiên cứu khoa học công nghệ, Danh mục sản
phẩm chủ lực của Phân Viện cho giai đoạn 2014-2020.
GIÁM ĐỐC
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