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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững 

 năm 2021, mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” 

 

 

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương (nguồn vốn sự 

nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững bổ 

sung năm 2021. UBND huyện Thanh Thủy xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững năm 2021, mô hình 

“Chăn nuôi bò sinh sản” như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Mở rộng, phát triển đàn bò sinh sản tại các khu đặc biệt khó khăn thuộc 

xã Tu Vũ nhằm chủ động nhân giống tốt, tăng tốc độ phát triển đàn bò thịt. 

- Từng bước đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi bò thịt từ quảng canh, 

manh mún sang chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với thị trường 

tiêu thụ và chế biến sản phẩm, góp phần nâng tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị 

sản xuất ngành nông lâm nghiệp. 

- Phấn đấu 100% số hộ nghèo tham gia Dự án thoát nghèo. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương 

trình Dự án đến các đối tượng được hưởng lợi. Bình xét các hộ tham gia Dự 

án đảm bảo khách quan, dân  chủ, công bằng, đúng đối tượng.  

- Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý đàn bò cái giống nuôi sinh sản của 

hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ thực hiện theo đúng quy 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Các hộ tham gia Dự án có điều kiện về đất vườn, chuồng trại, có khả 

năng tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất kinh doanh, có kế hoạch, 

phương án sản xuất kinh doanh cụ thể. Khi kết thúc Dự án, số hộ tham gia đủ 

điều kiện để thoát nghèo bền vững. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Đối tượng, số lượng tham gia Dự án: 

- Đối tượng: Là hộ nghèo sinh sống tại khu đặc biệt khó khăn xã Tu Vũ. 

Chủ hộ có sức khỏe, chịu khó làm ăn, không vi phạm phát luật, được chính 

quyền nơi cư trú bình xét đủ điều kiện tham gia Dự án. Trong đó ưu tiên các hộ 

nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

- Số lượng: 12 hộ nghèo.  

2. Địa bàn thực hiện dự án: Tại khu 6, 8, 15, 17, 19 xã Tu Vũ. 

3. Mức hỗ trợ hộ tham gia dự án: 

- Mỗi hộ tham gia dự án được hỗ trợ mua 01 con bò cái giống. Trọng 

lượng phải đạt từ 160 kg trở lên.  

- Tổng mức hỗ trợ: Không quá 15 triệu đồng/01 hộ tham gia Dự án 

(gồm kinh phí mua bò, làm chuồng, vắc xin tiêm phòng…). 

4. Nguồn kinh phí:  

- Vốn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước từ Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2021 tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 

21/02/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

(nguồn vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 

bền vững bổ sung năm 2021. 

- Từ nguồn vốn đối ứng của người dân tham gia Dự án đóng góp. 

5. Địa điểm giao nhận bò giống: Tại UBND xã Tu Vũ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thực 

hiện chương trình Dự án.  

- Thẩm định chuồng, diện tích trồng cỏ theo yêu cầu tại các hộ gia đình 

tham gia Dự án; Tổ chức cho các hộ dân tham gia dự án thăm quan các mô 

hình, trang trại chăn nuôi bò; Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập 

huấn kỹ thuật, giám sát việc bàn giao mua bán bò giữa các hộ dân tham gia Dự 

án với đơn vị cung ứng bò; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định của pháp luật. 

3. Trạm Chăn nuôi và Thú y: Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho số hộ 

tham gia Dự án về chăm sóc, nuôi dưỡng bò sinh sản, bò thịt, bò lai chất 

lượng cao; Phòng, chống dịch bệnh và kiểm dịch động vật, kiểm tra giết mổ 

đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y trong vùng Dự án. 
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4. Các phòng chuyên môn liên quan và các tổ chức chính trị - xã 

hội: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đề xuất với UBND huyện tổ chức thực 

hiện tốt những nhiệm vụ có liên quan đến chương trình phát triển đàn bò sinh 

sản, bò thịt, bò lai chất lượng cao của huyện. 

5. UBND xã Tu Vũ 

- Vận dụng chủ trương chính sách của Nhà nước để phát triển chăn 

nuôi bò sinh sản, bò thịt; quy hoạch đất trồng cỏ đặc biệt là trên quỹ đất II 

cho hộ chăn nuôi bò có quy mô từ 5 con bò cái sinh sản trở lên, hoặc cho thuê 

khoán đất để trồng cỏ phát triển chăn nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hoá. 

- Phổ biến nội dung Dự án, tổ chức họp bình xét các hộ đủ điều kiện 

tham gia Dự án, lập danh sách gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.  

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn 

nuôi bò đối với các hộ tham gia Dự án. Kiểm tra đôn đốc các hộ tham gia Dự 

án làm chuồng, trồng cỏ nuôi bò. 

- Nghiệm thu chuồng, diện tích trồng cỏ nuôi bò theo yêu cầu đối với 

các hộ tham gia Dự án. 

- Phối hợp trong công tác tiếp nhận và cấp bò cho các hộ tham gia Dự 

án; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án theo định kỳ 6 tháng, cả 

năm về UBND huyện (qua phòng Lao động - TB và XH) trước ngày 30/7 và 

31/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

6. Hộ gia đình tham gia: Tự nguyện tham gia Dự án, chịu trách 

nhiệm, trực tiếp lựa chọn và quyết định mua bò; có chuồng trại, quỹ đất trồng 

cỏ để chăm sóc nuôi dưỡng bò phát triển và sinh trưởng tốt. 

UBND huyện Thanh Thủy yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan 

đơn vị liên quan; UBND xã Tu Vũ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:          
- Sở LĐTB&XH;      

- TT Huyện ủy, HĐND,  

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                        

- UBMTTQ và các đoàn thể;                                                                                                      

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND xã Tu Vũ; 

- Lưu: VT.           

                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Đức 
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