
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ NHẰM GIẢM THIỂU
THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG ĐÀN TRÂU BÒ CHẾT DO ĐÓI RÉT

TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI BẮC BỘ.
TỔNG QUAN 
Vùng trung du, miền núi Bắc Bộ gồm 16 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lao
Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hoà Bình, Sơn
La, Lai Châu và Điện Biên. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và có lịch sử oanh liệt
trong đấu tranh giành độc lập tự do,  đặc biệt, vùng Việt Bắc là cái nôi cách mạng, là căn cứ địa
kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.
Với diện tích tự nhiên rộng lớn (10,1 triệu ha chiếm 30,7% diện tích cả nước), đây là điều kiện
thuận lợi để vùng trung du và miền núi phía Bắc phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi trâu
bò. Đối với người nông dân, trâu bò còn được coi như là một loại tài sản cố định, là phương tiện
tích lũy tài chính, là ngân hàng sống để đảm bảo an ninh kinh tế cho hộ gia đình, có thể chuyển
thành tiền mặt bất cứ lúc nào cho những  nhu cầu lớn như xây nhà, ma chay, cưới xin, vv.
Theo số liệu thống kê (12/2009), trên địa bàn vùng trung du và miền núi phía Bắc có 1.690.171
con trâu và 1.057.742 con bò, chiếm 30,56% tổng số trâu bò trong cả nước; cung cấp 53.655
tấn thịt trâu bò các loại, chiếm 16,12% lượng thịt trâu bò của cả nước. So với năm 2006, mặc dù
số lượng đàn trâu bò tăng không đáng kể (thậm chí đàn trâu còn giảm 0,75%, từ 1.702.911 con
năm 2006 xuống còn 1.690.171 con năm 2009), tuy nhiên sản lượng thịt trâu bò tăng lên 24,9%
(từ 42.73 tấn năm 2006 lên 53.655 tấn năm 2009). Điều này có thể được giải thích rằng trong
những năm qua, người dân và các cơ quan liên quan cũng đã bước đầu có những quan tâm đến
vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng, vấn đề giống và vấn đề quản lý đàn trâu bò, nâng cao năng xuất
đàn trâu bò trên địa bàn.
Mặc dù vậy, một trong những hạn chế lớn nhất cản trở phát triển chăn nuôi đại gia súc ở miền núi
đó là tập quán và phương thức chăn nuôi. Người dân ở đây chủ yếu chăn thả tự do đàn gia súc
của mình, đặc biệt là tại các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, chỉ có một số ít hộ dân ở các vùng thấp
nuôi nhốt trâu bò tại chuồng. Ngoài ra, với thực trạng khai thác nguồn quỹ đất hiện nay đã làm
cho diện tích chăn thả gia súc ngày càng trở nên thu hẹp và là khuynh hướng khá phổ biến ở
nhiều tỉnh miền núi.
MỤC TIÊU 
  Đề ra các giải pháp cụ thể về mặt kỹ thuật và quản lý dựa trên các căn cứ khoa học chắc chắn và
có tính khả thi cao làm căn cứ để các cấp chính quyền và các hộ chăn nuôi trong vùng áp dụng
trong phòng chống rét cho đàn trâu bò, phấn đấu giảm 70-80% số trâu bò chết rét so với vụ đông
năm 2010-2011
NỘI DUNG 
5.1 Đánh giá thực trạng Tổ chức điều tra để tìm ra nhóm các nguyên nhân chủ yếu theo từng địa
phương làm trâu bò bị chết vào vụ đông trong thời gian qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc
           5.2 Định hướng các giải pháp
  Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng tại mục 6.1, tổ chức nghiên cứu và thử nghiệm một số
nhóm giải pháp sau:
-   Nhóm giải pháp kỹ thuật
+ Tăng cường chế độ dinh dưỡng cho trâu bò thông qua việc nghiên cứu trồng, chế biến, bảo
quản và nâng cao giá trị dinh dưỡng của một số loại cây thức ăn sẵn có; Tận thu, bảo quản các



loại thức ăn phế phụ phẩm của sản xuất và chế biến nông sản; Đề xuất bổ sung thêm một số cây
mới phù hợp với địa bàn nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt thức ăn trong vụ Đông.
+ Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông và nông dân chủ chốt kỹ thuật chăm sóc, quản lý
đàn gia súc  trong vụ đông
+ Nghiên cứu đề xuất mô hình chuồng trại chống rét đơn giản, rẻ tiền bằng các nguyên liệu sẵn có
tại địa phương
+ Nghiên cứu, xây dựng 15 mô hình  chăn nuôi khép kín kết hợp trồng, chế biến và bảo quản phế
phụ phẩm và thức ăn thô xanh dự trữ trong vụ đông tại 5 tỉnh có số trâu bò chết rét nhiều nhất là:
Lạng Sơn, Cao Bằng, Lao Cai, Sơn La, Lai Châu để chuyển giao cho người dân
 
 
-         Nhóm giải pháp quản lý:
       +  Tăng cường công tác quản lý thông qua tổ chức một số kênh như Hội nông dân, Hội phụ
nữ, đài báo địa phương... tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức thái độ và hành vi của
nông dân qua đó tự giác thay đổi tập quán chăn thả tự nhiên hoàn toàn.
        + Xây dựng các chính sách khen thưởng  khuyến khích người dân tận thu, bảo quản nguồn
thức ăn thô dự trữ vụ động
        + Hỗ trợ xây dựng mô hình nhóm nông dân có cùng sở thích nuôi trâu bò tại các tỉnh để làm
nòng cốt duy trì tính bền vững của dự án.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
a.  Sản phẩm ứng dụng:
- Báo cáo đánh giá hiện trạng hệ thống chăn nuôi trâu bò của các địa phương trong khu vực trung
du và miền núi phía Bắc.
- Các quy trình kỹ thuật trồng, chế biến và bảo quản một số loại cây thức ăn sẵn có và các phế
phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò trong vụ đông.
- Xác định được một số loại cây thức ăn xanh phù hợp với vùng núi, các quy trình sản xuất, chế
biến và sử dụng chúng trong mùa Đông cho trâu bò.
- Một số quy trình kỹ thuật chăm sóc đàn trâu bò vụ đông.
- Một số mẫu chuồng trại rẻ tiền, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa bàn nghiên cứu trong
phòng chống rét cho trâu bò.
- Một số giải pháp và chính quản lý hệ thống chăn nuôi trâu bò tại miền núi.
b.  Sản phẩm khoa học và đào tạo
- 05 bài báo đăng trên tạp chí khoa học cấp quốc gia
- Đào tạo được 1 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 10-15 kỹ sư, cử nhân
 
HIỆU QUẢ KTXH 
a) Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ
- Cung cấp các số liệu về thực trạng chăn nuôi trâu bò tại các tỉnh miền núi phía Bắc, những
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới đàn trâu bò bị chết trong thời gian vừa qua.
- Cung cấp các minh chứng khoa học về khả năng sinh trưởng và phát triển của đàn trâu bò trong
điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên và hiệu quả của các tác động khoa học kỹ thuật nhằm nâng
cao khả năng sản xuất.
- Cung cấp các minh chứng khoa học về khả năng sinh trưởng, phát triển và mức độ phù hợp với
điều kiện tự nhiên, điều kiện thổ nhưỡng của một số loại cây thức ăn xanh.



b) Hiệu quả kinh tế - xã hội:
 - Hiệu quả kinh tế: Tăng khả năng chống chịu đói rét của đàn trâu bò trong vùng, nếu nhiệt độ hạ
thấp như năm 2008 và năm 2010 thì mỗi năm giảm số lượng trâu bò chết khoảng 15- 17 nghìn
con, mang lại hiệu quả khoảng 100 tỷ đồng/năm
- Góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi trâu bò thả rông, nâng cao năng xuất, hiệu quả chăn
nuôi, qua đó nâng cao thu nhập cho các hộ dân nghèo tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc
nước ta.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Các tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.


