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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chăn nuôi bò thịt là một nghề truyền thống đã có từ rất lâu đời 

trong nông nghiệp, nông thôn của huyện Bố Trạch. Chăn nuôi bò thịt 

ngoài ưu thế về chi phí thức ăn thấp, sử dụng thúc ăn không cạnh tranh 

với người, giải quyết công lao động nông nhàn. Nghề nuôi bò thịt còn có 

một ưu thế quan trọng là sản phẩm cuối cùng là bê và thịt có thị trường 

tiêu thụ ổn định, giá cả bảo đảm cho người chăn nuôi có lãi. Chính vì vậy, 

chăn nuôi bò thịt được rất nhiều người dân lựa chọn. 

Xác định chăn nuôi bò thịt là chương trình kinh tế trọng điểm, 

Trong những năm qua, tỉnh đã có những chủ trương và chính sách 

khuyến khích trong chăn nuôi bò thịt. Kết quả bước đầu đã tạo được 

những thay đổi nhất định trong hệ thống chăn nuôi bò thịt tại địa 

phương. Tuy nhiên, phát triển chăn nuôi bò thịt thời gian qua vẫn 

chưa tương xứng với tiềm năng của huyện và còn bộc lộ một số tồn 

tại, khó khăn cần phải tiếp tục khắc phục tháo gỡ: (1) Đàn bò thịt với 

quy mô số lượng còn chưa xứng với tiềm năng (2) Việc áp dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi bò thịt của người dân đang 

còn hạn chế (3) Công tác phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh thú y chưa 

thực sự được người dân quan tâm đúng mức (4) Người sản xuất - các 

hộ gia đình và trang trại thiếu vốn để đầu tư. 

Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Phát 

triển chăn nuôi bò thịt tại huyện Bố Trạch”, nhằm đánh giá thực 

trạng chăn nuôi bò thịt ở huyện Bố Trạch, làm cơ sở cho việc đề xuất 

giải pháp để nâng cao năng xuất và hiệu quả chăn nuôi bò thịt ở 

huyện. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển chăn 

nuôi bò. 

- Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi bò thịt  

- Xác định được tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực cho 

phát triển chăn nuôi bò thịt của huyện Bố Trạch. 

- Chỉ ra được mặt mạnh, yếu kém trong phát triển bò thịt 

của địa phương. 

- Đề xuất một số giải pháp góp phần khắc phục những khó khăn và 

phát huy những lợi thế của vùng, nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt đạt 

hiệu quả tốt hơn trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: các hộ nuôi bò thịt. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung: đề tài nghiên cứu về phát triển chăn nuôi bò thịt 

+ Về không gian: trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình 

+ Về thời gian: thu thập số liệu để phân tích 3 năm (2010-2012) 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh; phương pháp thống 

kê mô tả; phương pháp chuyên gia 

5. Bố cục đề tài 

Đề tài bao gồm 3 chương 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển chăn nuôi bò thịt 

Chương 2: Thực trạng phát triển chăn nuôi bò thịt ở huyện 

Bố Trạch 

Chương 3: Các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt tại huyện 

Bố Trạch 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ 

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT 

1.1. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỂM CHĂN NUÔI THỊT BÒ 

1.1.1. Vai trò của chăn nuôi bò thịt 

- Chăn nuôi bò thịt đóng góp vào gia tăng sản lượng chuyển 

dịch cơ cấu nông nghiệp 

- Nuôi bò thịt giúp khai thác tối ưu các nguồn lợi thiên nhiên  

- Chăn nuôi bò thịt cung cấp thực phẩm có hàm lượng các chất 

dinh dưỡng cao phục vụ cho đời sống con người 

- Cung cấp phân bón phục vụ cho sản xuất trồng trọt 

- Cung cấp sức kéo cho nông nghiệp và vận chuyển 

- Cung cấp các phụ phẩm giết mổ cho nông nghiệp và thủ 

công mỹ nghệ 

1.1.2. Đặc điểm của chăn nuôi bò thịt 

(1) Bò thịt là loại động vật ăn cỏ có khả năng thích ứng được 

với các điều kiện đồng cỏ chăn thả khác nhau 

(2) Tổ chức sản xuất chăn nuôi bò thịt không nhất thiết yêu 

cầu những điều kiện kỹ thuật cao, có thể chăn nuôi bò thịt theo các 

phương thức chăm sóc nuôi dưỡng với quy mô chăn nuôi khác nhau 

tuỳ theo năng lực của từng loại hình sản xuất, phù hợp với đặc điểm 

tự nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội của vùng chăn nuôi 

(3) Chăn nuôi bò thịt có thể là quá trình chăn nuôi khép kín (từ 

chăn nuôi bò cái sinh sản đến nuôi bò thịt) hoặc chăn nuôi không 

khép kín. Thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi bò là 

cơ sở bảo đảm phát huy tối đa đặc tính di truyền của giống để có 

năng suất cao va chất lượng thịt tốt 

(4) Cơ cấu đàn bò thịt tùy theo hướng sản xuất, ý nghĩa kinh 
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tế, điều kiện chăn nuôi. Có thể chia đàn bò thành các nhóm trên 36 

tháng tuổi (gồm cái sinh sản, đực giống), nhóm 25 đến 36 tháng tuổi 

(nhóm bò tơ), nhóm từ 13 đến 24 tháng tuổi (nhóm bò lỡ), nhóm 

dưới 12 thỏng tuổi (bờ cai sữa 7 đến 12 tháng; bờ sữa 1 đến 6 tháng) 

(5) Sản phẩm trong chăn nuôi bò thịt là trọng lượng thịt bò hơi 

thu được trong chu kỳ sản xuất (một năm), là trọng lượng thịt tăng do 

kết quả của quá trình chăm sóc nuôi dưỡng. 

(6) Chăn nuôi bò thịt là ngành kinh tế sản xuất hàng hóa 

(7) Vốn đầu tư cho chăn nuôi bò thịt lớn, thời gian thu hồi vốn chậm. 

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT 

1.2.1. Gia tăng quy mô sản lượng và hiệu quả chăn nuôi bò thịt 

Tăng quy mô tổng đàn bò thịt trong vùng và hiệu quả chăn 

nuôi bò thịt bằng cách nhân giống, mua thêm con giống và mở rộng 

diện tích chăn thả, áp dụng các hình thức tổ chức chăn nuôi phù hợp 

với điều kiện tự nhiên của vùng và trình độ chăn nuôi của hộ. 

Tiêu chí: 

- Tăng trưởng quy mô đàn bò 

- Tăng trưởng giá trị chăn nuôi bò  thịt 

1.2.2. Nâng cao chất lƣợng giống 

Giống là tiền đề để phát triển chăn nuôi, phải chọn con giống 

sao cho phù hợp với khả năng chăn nuôi của hộ và đạt được hiệu quả 

cao nhất. Con giống quyết định  tới hơn 50% thành công trong chăn 

nuôi nên việc lựa chọn con giống là nhân tố quyết định trong chăn 

nuôi. 

Trong chăn nuôi bò thịt, giống bò phải chọn lọc theo mục đích 

sản xuất để lấy thịt, giống bò thịt phải đạt được các yêu cầu về tầm 

vóc to, tỷ lệ thịt xẻ cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của vùng 

Tiêu chí: 
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- Trọng lượng xuất chuồng sau 1 chu kỳ nuôi 

- Tỷ trọng thịt xẻ  

- Tỷ lệ đàn bò lai 

- Tỷ lệ giống mới  

1.2.3. Tổ chức tốt chăn nuôi bò thịt 

Chăn nuôi bò thịt ở nước ta hiện nay chủ yếu theo ba hình thức tổ 

chức sản xuất chủ yếu: Hộ gia đình, hợp tác xã, trang trại. Việc xác định 

rõ hình thức tổ chức chăn nuôi sẽ cho phép sử dụng hợp lý các yếu tố 

của quá trình sản xuất. 

Tiêu chí: 

- Số lượng và tỷ trọng trang trại chăn nuôi bò thịt 

- Số lượng và tỷ trọng hộ gia đình chăn nuôi bò thịt 

- Các hình thức liên kết sản xuất kinh doanh chăn nuôi bò thịt 

1.2.4. Huy động vốn, lao động và giải quyết vấn đề thức ăn 

chăn nuôi bò thịt 

- Vốn và huy động vốn cho phát triển chăn nuôi bò thịt 

Trong chăn nuôi bò thịt đặc biệt là yêu cầu vốn lớn để: xây dựng 

chuồng trại, mua con giống, nuôi dưỡng, chăm sóc, cho xúc tiến bán sản 

phẩm, cho tạo dựng các cơ sở chế biến....  

- Lao động  

Lao động trong chăn nuôi bò cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật nhất là 

các khâu như chăm sóc, nuôi dưỡng, cắt cỏ, dọn vệ sinh, ... Muốn 

chuyển giao được tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt thì người lao động 

cần được tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn về kỹ thuật chăn nuôi, 

đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa để nâng cao năng suất lao 

động trong chăn nuôi bò 

- Nguồn thức ăn cho chăn nuôi bò thịt 
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Thức ăn là cơ sở quan trọng để phát triển chăn nuôi. Năng suất 

chăn nuôi phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu: tính năng di truyền và 

chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thức ăn và giá trị dinh dưỡng trong khẩu 

phần ăn của gia súc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, hiệu quả 

chăn nuôi và cả sự cảm nhiễm dịch bệnh. 

Tiêu chí 

- Số lượng và tốc độ tăng vốn cho chăn nuôi 

- Hiệu quả sử dụng vốn 

- Số lượng và cơ cấu lao động chăn nuôi bò thịt        

- Tỷ trọng thức ăn tự chế biến và công nghiệp 

1.2.5. Giải quyết khâu cung cấp dịch vụ 

- Dịch vụ về giống 

- Dịch vụ thức ăn đồng cỏ và dinh dưỡng 

- Dịch vụ vệ sinh phòng bệnh và thú y 

- Dịch vụ cung cấp hệ thống thiết bị, vật tư cho chăn nuôi bò 

Tiêu chí 

- Số lượng và mức tăng các dịch vụ  

- Tỷ trọng dịch vụ trong sản xuất  

1.2.6. Hệ thống tiêu thụ sản phẩm 

Thị trường quyết định quy mô cũng như chất lượng sản phẩm của 

ngành. Một mặt bảo  đảm cho hiệu quả kinh doanh khi duy trì được mức 

giá cả phù hợp có lợi nhuận để bù đắp chi phí đầu tư khá cao khi người 

chăn nuôi không phải tốn kém tìm kiếm khách hàng hay vận chuyển 

tiêu thụ. Ngoài ra việc tiêu thụ sản phẩm thông suốt sẽ bảo đảm chu 

kỳ kinh doanh chăn nuôi giúp giảm thiểu chi phí khi phải kéo dài chu 

kỳ  chăn nuôi bò do đình trệ tiêu thụ. Việc tiêu thụ đảm bảo chu 

kỳ còn đảm bảo được chất lượng của thịt bò.   

Các nhân tố chủ yếu tác động đến thị trường tiêu thụ thịt bò: 
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- Số lượng, chất lượng bò thịt cung cấp 

- Giá bán của sản phẩm bò thịt và giá của các nông sản khác liên 

quan 

- Hệ thống thông tin 

- Hệ thống các cơ sở chế biến và sự đa dạng các sản phẩm được 

chế biến 

- Các nhân tố khác  

Tiêu chí 

- Số lượng sản phẩm tiêu thụ qua các kênh   

- Tỷ trọng sản phẩm tự tiêu thụ 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI PHÁT TRIỂN CHĂN 

NUÔI BÒ THỊT 

1.3.1.  Điều kiện tự nhiên 

- Khí  hậu 

- Đất đai 

- Nguồn nước 

1.3.2. Sự phát triển của nền kinh tế và sản xuất nông nghiệp 

Sự phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói 

riêng là nhân tố ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của ngành chăn nuôi. 

Sự  phát triển của nền kinh tế vừa tạo điều kiện thúc đẩy vừa đặt ra yêu 

cầu đối với sự phát triển của ngành chăn nuôi bò thịt.  

1.3.3. Chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt của tỉnh 

Chính sách phát triển chăn nuôi bò thịt của địa phương là tổng 

thể các biện pháp của chủ thể  sử dụng để tác động vào quy mô sản 

lượng và năng suất chăn nuôi bò thịt của địa phương thông qua quản 

lý điều chỉnh quy hoạch phát triển, các quy định sử dụng đất nông 

nghiệp cho chăn nuôi, hỗ trợ tài chính và thuế, cải cách thủ tục hành 

chính, hoàn thiện cơ  sở hạ tầng phục vụ cho chăn nuôi bò  thịt. 
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1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT 

CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 

1.4.1. Kinh nghiệm của huyện Yên Lộc, tỉnh Phú Thọ 

1.4.2. Kinh nghiệm của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

1.4.3. Bài học rút ra cho huyện Bố Trạch 

Một là, địa phương phải xác định phát triển ngành chăn nuôi 

bò thịt là con đường để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông 

thôn, từ đó có chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển. 

Hai là, phải giải quyết vấn đề giống mà theo kinh nghiệm chủ 

yếu là cải tạo giống bò vàng địa phương bằng lai tạo. 

Ba là, coi trọng việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi 

về chăn nuôi bò cho người dân thông qua việc đẩy mạnh công tác 

khuyến nông. 

Bốn là,  tùy theo điều kiện tự nhiên của vùng và điều kiện kinh tế của 

hộ chăn nuôi để lựa chọn mô hình tổ chức phát triển chăn nuôi phù hợp 

Năm là, giải quyết vấn đề vốn cho người chăn nuôi. 

Sáu là, phát triển chăn nuôi bò thịt phải song song với việc gia 

tăng số lượng và chất lượng đàn bò nhằm tăng giá trị và hiệu quả 

kinh tế của từng hộ chăn nuôi và của địa phương 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT 

Ở HUYỆN BỐ TRẠCH 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 

SỰ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở HUYỆN BỐ TRẠCH 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Vị trí địa lý nằm ngay cửa ngõ phía Bắc thành phố Đồng Hới 

và là một trong số ít huyện có chiều từ Tây sang Đông chiếm toàn bộ 

chiều ngang của Việt Nam. 

- Phía Bắc giáp: huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa; 

- Phía Nam giáp:  thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh; 

- Phía Đông giáp: Biển Đông; 

- Phía Tây giáp:  Nước CHND Lào. 

b. Địa hình 

Địa hình của huyện Bố Trạch có độ nghiêng lớn từ Tây sang 

Đông (từ biên giới Việt – Lào xuống đến Biển Đông). Toàn huyện có 

thể chia làm 4 dạng địa hình như sau: 

- Địa hình núi đá vôi 

- Địa hình gò đồi 

- Địa hình đồng bằng 

- Địa hình ven biển. 

c. Khí hậu 

Đây là một vùng có khí hậu rất khắc nghiệt, hàng năm thường có 

nhiều trận bão lụt, nước biển dâng xảy ra gây thiệt hại không nhỏ đến 

kinh tế. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23-25°C, với nhiệt độ cao nhât 

là 41°C vào mùa hè và mức thấp nhất có thể xuống 6°C vào mùa đông. 

Thời kỳ nóng nhất là vào tháng 6 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_h%C3%A8
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_%C4%91%C3%B4ng
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28°C, còn từ tháng 12 đến tháng 2 có nhiệt độ trung bình 18°C. Lượng 

mưa trung bình hàng năm đo được là 2.000–2.500 mm, với 88% lượng 

mưa trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12. Mỗi năm có hơn 

160 ngày mưa. Độ ẩm tương đối là 84% 

d. Đất đai 

Diện tích đất tự nhiện của toàn huyện Bố Trạch là: 212.418 ha, 

trong đó: diện tích đất đỏ vàng tương đối lớn (109.850 ha) chiếm gần 

52% diện tích đất tự nhiên.  

e. Nguồn nước 

Với hệ thống sông, suối trải khắp toàn huyện, đây là nguồn 

nước sẵn có phục vụ cho việc trồng cây và chăn nuôi gia súc. Tuy 

nhiên, cũng vì vậy mà Bố Trạch là vùng thường xuyên phải gánh 

chịu bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân. 

2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế và sản xuất nông nghiệp 

của huyện Bố Trạch 

- Sản lượng lương thực năm 2012: 46.891 tấn, tăng 12% so 

với năm 2010. Diện tích cao su tiểu điền năm 2012: 7.513 ha, tăng 

763 ha so với năm 2010;  

- Diện tích canh tác có giá trị trên 50 triệu đồng/ha/năm của 

năm 2012: 3.440 ha, chiếm 19,2% diện tích canh tác, tăng 1.500 ha 

so với năm 2010 (chủ yếu là tăng diện tích cao su tiểu điền). 

- Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2012: 19.058,8 tấn, tăng 14% 

so với năm 2010. 

- Tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2012 giữ ổn định 81%, trồng 

rừng tập trung 656,6 ha, tăng 356,6 ha so với năm 2010. 

- Diện tích tưới năm 2012 đạt 8.200 ha, giảm 1% so với năm 

2010. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Mm
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- Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh năm 

2012 là 80%, tăng 5% so với năm 2010.  

- Số xã phê duyệt đồ án, đề án quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới: 28/28 xã, hoàn thành và triển khai kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới cấp huyện. 

 - Giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn năm 2012 đạt 809,7 

tỷ đồng (giá hiện hành); giải quyết việc làm cho 10.872 lao động, có 

430 lao động nông thôn đã qua đào tạo nghề ngắn hạn. 

- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp theo giá theo giá hiện 

hành năm 2012 đạt 2.438,8 tỷ đồng (chiếm 32,9% trong tổng giá trị 

sản xuất của huyện bao gồm lĩnh vực: công nghiệp - nông nghiệp- 

dịch vụ) tăng 46% so với năm 2010 (1.631,1 tỷ đồng) và tăng 8,7% 

so với  năm 2011 (2.243,4 tỷ đồng).  

2.1.3. Chính sách PT chăn nuôi bò thịt của huyện Bố Trạch 

 Chính sách hỗ trợ phát triển tăng quy mô đàn bò 

 Chính sách con giống 

 Chính sách thức ăn 

 Chính sách hỗ trợ thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm 

 Chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến nông và công tác thú y 

 Chính sách đất đai 

 Chính sách về tín dụng 

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở 

HUYỆN BỐ TRẠCH 

2.2.1. Tình hình gia tăng số lƣợng và quy mô 
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Bảng 2.1. Số lƣợng và tốc độ phát triển đàn bò thịt ở huyện Bố 

Trạch (2010-2012) 

Năm Tổng đàn (con) 
Mức độ biến động 

(con/năm) 

Tốc độ 

tăng (%) 

2010 33.667   

2011 25.636 -8.031 -23,85 

2012 25.244 -392 -1,53 

Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Bình,  

Theo bảng số liệu 2.1, số lượng bò thịt ở huyện Bố Trạch liên 

tục giảm qua các năm,  năm 2011 số lượng bò thịt của huyện Bố 

Trạch giảm 23,85% so với năm 2010 và năm 2012 tiếp tục giảm 

1,53% so với năm 2011.  

2.2.2 Tình hình chất lƣợng giống bò 

Bò thịt hiện đang chăn nuôi tại huyện Bố Trạch chủ yếu là 

giống bò Vàng địa phương (chiếm 87%). Tỷ lệ bò lai chỉ đạt 13% 

trong tổng đàn bò của huyện, trong đó chủ yếu là giống bò lai Sind. 

2.2.3. Tình hình tổ chức chăn nuôi bò thịt 

Chăn nuôi bò ở huyện Bố Trạch còn theo tính tự phát, chủ yếu 

lấy công làm lãi, chăn nuôi để sử dụng sức kéo trong nông nghiệp và 

tận dụng sản phẩm phụ trong trồng trọt và sinh hoạt, tận dụng lao 

động nhàn rỗi trong gia đình là chính, chưa có tính chuyên môn hóa 

và sản xuất hàng hóa, sản phẩm chưa có tính cạnh tranh cao. Quy mô 

nông hộ 1-2 con, 3-5 con là phổ biến. Chăn nuôi trang trại có hình 

thành nhưng số lượng ít, toàn huyện có 61 trang trại chăn nuôi, trong 

đó mới chỉ có 3 trang trại chăn nuôi bò. 

2.2.4. Tình hình huy động vốn, lao động và giải quyết vấn 

đề thức ăn chăn nuôi bò thịt 
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- Về vốn đầu tư cho chăn nuôi: 

Đời sống kinh tế của nhân dân trong những năm trở lại đây tuy 

có khá hơn nhưng còn ở mức độ, nên khả năng đầu tư cho chăn nuôi 

hạn chế. Thiếu vốn để đầu tư phát triển mở rộng sản xuất chăn nuôi 

bò là vần đề lớn đối với nông hộ hiện nay 

- Về lao động sử dụng trong chăn nuôi bò: 

Lao động sử dụng trong chăn nuôi bò của huyện Bố Trạch chủ 

yếu là người già và trẻ em (chiếm 92,22%), lao động trong độ tuổi 

lao động rất ít chỉ chiếm 7,78% trong đó chủ yếu lại là lao động kiêm 

dụng, không nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi, vì vậy việc chăm sóc 

và nuôi dưỡng bò còn nhiều hạn chế. 

- Về nguồn thức ăn sử dụng trong chăn nuôi bò 

+ Chủ yếu là đồi cỏ tự nhiên 

+ Một phần từ trồng cỏ 

+ Một phần từ phế phụ phẩm trong nông nghiệp  

Bảng 2.2. Lượng thức ăn phụ phẩm từ nông nghiệp 

Tên phụ phẩm 

Mức sản 

lượng trung 

bình ở VN 

(tấn/ha/năm) 

Diện  tích 

cây trồng 

trên năm 

2012 

Sản lượng 

phụ phẩm 

khô (tấn) 

Rơm rạ từ lúa 3,4 8.781 29.855,40 

Cây ngô (đã thu hoặch) 3,07 1.104 3.389,28 

Dây lạc 1,78 1.292 2.299,76 

Lá mía 1,5 1.572 2.358,00 

Ngọn lá sắn 1,26 2.895 3.647,70 

Dây lang 0,93 526 489,18 

Tổng cộng   42.039,32 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2012) 
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2.2.5. Tình hình giải quyết khâu cung cấp dịch vụ 

- Công tác thú y: Mạng lưới thú y được tăng cường, ngoài lực 

lượng cán bộ của Trạm thú y huyện, hiện nay đã có 28/30 xã, thị trấn 

có trưởng ban thú y, phần lớn có trình độ trung cấp trở lên. Công tác 

kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được quan tâm, 

nhất là việc giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm được kiểm tra 

khá nghiêm ngặt.Vì vậy mặc dù thời gian qua gặp một số dịch bệnh 

nguy hiểm liên tục xảy ra ở các tỉnh bạn liền kề nhưng do nắm bắt 

thông tin kịp thời, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch 

nên đã ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra, giúp người 

chăn nuôi ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù vậy, tỷ lệ 

tiêm phòng trên tổng đàn bò của huyện vẫn ở mức thấp dưới 80% 

tổng đàn 

- Chuồng trại và vệ sinh chuồng trại: Chuồng trại ở các hộ 

chăn nuôi được làm ở dạng thô sơ thậm chí không có, chưa đảm 

bảo các nguyên tắc về vệ sinh và đảm bảo thoáng mát vào mùa hè, 

ấm về vụ đông vì chuồng chưa bố trí rèm che để che mưa, gió lùa.  

- Công tác chuyển giao kiến thức kỹ thuật về chăn nuôi bò 

thịt cho hộ nông còn rất hạn chế. Một bộ phận trong đội ngũ thú y 

viên cơ sở, cộng tác viên ở thôn, làng  trình độ chuyên môn hạn 

chế, thu nhập thấp hơn so với ngành nghề khác, do đó họ không 

chú tâm vào việc nâng cao năng lực chuyên môn. 

- Mạng lưới dịch vụ, các cơ sở vật chất phục vụ chăn nuôi 

chậm hình thành và chưa phát triển, do đó chưa thực sự tạo ra động 

lực thúc đẩy cho chăn nuôi phát triển. 

2.2.6. Tình hình hệ thống tiêu thụ sản phẩm 

Việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò thịt chủ yếu qua kênh tiêu 

thụ là tư thương. Số liệu thống kê của huyện cho thấy thấy có tới 87% 
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số hộ chăn nuôi lựa chọn kênh tiêu thụ là tư thương, 9% tự tiêu thụ và 

kênh khác là 4% .  

Đánh giá chung về thực trạng phát triển chăn nuôi bò thịt ở 

huyện Bố Trạch: 

* Những kết quả đạt được: 

Có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông 

nghiệp và nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, làm tăng tỷ trọng 

giá trị sản xuất chăn nuôi trong giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp.  

* Những mặt hạn chế 

- Số lượng đàn bò của huyện trong những năm qua đã không 

tăng mà còn giảm mạnh, quy mô đàn bò chưa tiêm xứng với tiềm 

năng của huyện 

- Chăn nuôi bò thịt ở huyện Bố Trạch vẫn theo phương thức 

chăn nuôi truyền thống, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán  chủ yếu 

theo quy mô hộ gia đình nên năng suất và chất lượng còn thấp, mô 

hình đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi phát triển sản xuất con ít.  

-  Chưa có quy hoạch xây dựng các khu vực chăn nuôi tập 

trung. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện nay chủ yếu nằm 

trong khu dân cư, vì vậy việc đảm bảo vệ sinh môi trường và 

phòng chống dịch bệnh còn nhiều bất cập. 

- Chất lượng đàn bò đã được cải thiện tuy nhiên đến nay tỷ lệ 

bò lai vẫn đạt ở mức thấp 13%, giống chăn nuôi chủ yếu vẫn là giống 

bò Vàng địa phương. 

- Đầu tư cho phát triển chăn nuôi bò thịt còn quá ít, người dân 

chưa coi trọng việc đầu tư chuồng trại, giống, vệ sinh môi trường, 

…. cho chăn nuôi bò 

- Mạng lưới thị trường tiêu thụ hạn chế, bị động, chủ yếu là tại 
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nhà và thông qua thương lái. 

- Công tác thú y chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ tiêm 

phòng đạt mức thấp. 

* Nguyên nhân của những hạn chế trên 

- Do người dân vẫn chưa thay đổi được tập quán chăn nuôi 

kiêm dụng với quy mô nhỏ lẻ. 

- Người chăn nuôi chưa chịu khó nâng cao trình độ kỹ thuật và 

kinh nghiệm về chăn nuôi bò, thiếu kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng 

cũng như kỹ thuật vỗ béo cho bò, nên chăn nuôi chưa đem lại hiệu 

quả kinh tế 

- Điều kiện tự nhiên của huyện Bố Trạch rất khắc nghiệt, thiên 

tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sự sống của cây trồng vật nuôi 

- Công tác thu ý chưa được người dân quan tâm đúng mức, tỷ 

lệ tiêm phòng thấp; Công tác kiểm dịch chưa được chặt chẽ. 

- Nông dân thiếu vốn, thiếu đất đai để đầu tư xây dựng trang 

trại chăn nuôi lớn. 

- Huyện đã có đề án phát triển chăn nuôi, tuy nhiên một số địa 

phương trong huyện chưa chú trọng đến việc triển khai đề án. 

- Chưa có chiến lược nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm 

để phát triển chăn nuôi bền vững, giảm thiểu rủi ro. Thị trường đối 

với sản phẩm thịt bò còn sơ khai, việc mua bán tự do, tùy tiện, người 

dân thiếu thông tin về thị trường nên thường bị ép giá. 

- Tỉnh Quảng Bình cũng như huyện Bố Trạch chưa có nhà 

máy chế biến sản phẩm thịt bò nhằm tạo môi trường đầu ra ổn định, 

khuyến khích người chăn nuôi phát triển sản xuất. 
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CHƢƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI 

BÒ THỊT Ở HUYỆN BỐ TRẠCH 

3.1. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHĂN 

NUÔI BÒ THỊT CỦA HUYỆN BỐ TRẠCH 

3.1.1. Định hƣớng phát triển 

Xác định chăn nuôi là hướng đột phá quan trọng để góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập thực tế của 

đại bộ phận nông dân, giảm nghèo và phát triển bền vững. Đẩy nhanh 

tốc độ phát triển chăn nuôi cả về tổng đàn, chất lượng, sản lượng sản 

phẩm và đảm bảo tính bền vững 

Phát triển ổn định về số lượng đàn trâu bò, tập trung chú trọng 

đẩy mạnh công tác cải tạo đàn bò địa phương nhằm nâng cao chất lượng 

đàn bò 

Tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động, cơ 

sở vật chất kỹ thuật để phát triển mạnh chăn nuôi, nâng cao hiệu quả 

kinh tế; đưa chăn nuôi trở thành một trong những nguồn thu nhập chính 

trong cơ cấu tổng giá trị sản phẩm xã hội. 

Tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch, khuyến khích 

đầu tư có trọng điểm để hình thành và phát triển các vùng chăn nuôi tập 

trung thâm canh sản xuất hàng hoá theo mô hình kinh tế trang trại. 

Phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích các 

hoạt động thương mại giải quyết đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi; kết 

hợp với xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh nhằm bảo vệ tốt đàn gia súc, 

gia cầm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3.1.2. Mục tiêu  

- Về gia tăng số lượng và quy mô: đưa tổng đàn bò thịt của 

huyện tăng đến năm 2015 lên mức 36.000 con, tăng bình quân 
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1,35%/năm. 

- Về con giống: phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ bò lai đạt 20% tổng 

đàn.  

- Về công tác thú y: hàng năm phải đạt tỷ lệ tiêm phòng định kỳ 

tối thiểu từ 80% tổng đàn trở lên và phải tiêm đầy đủ các loại vắc xin 

phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. 

- Về tổ chức thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm: kuyến khích 

xây dựng các trang trại dịch vụ thu mua bao tiêu sản phẩm chăn nuôi, 

các hợp tác xã chăn nuôi. Phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện có 3 trang 

trại dịch vụ, 3 hợp tác xã chăn nuôi. 

- Về lao động: giải quyết công ăn việc làm cho người nông dân, 

tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống của họ, tăng tích lũy ngày càng 

cao để đầu tư phát triển kinh tế gia đình và góp phần xoá đói, giảm 

nghèo cho người dân trên địa bàn tỉnh.. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở 

HUYỆN BỐ TRẠCH 

3.2.1. Giải pháp gia tăng quy mô đàn bò và hiệu quả chăn nuôi 

- Huyện Bố Trạch cần phải nhận thức được tầm quan trọng 

của việc phát triển chăn nuôi nói chung và bò thịt nói riêng đối với 

nền kinh tế huyện, để từ đó có sự quan tâm đúng mức trong công tác 

chỉ đạo và có những chính sách đối với việc phát triển chăn nuôi bò 

thịt.  

- Có chính sách hỗ trợ về vốn nhằm khuyến khích người nông 

dân phát triển chăn nuôi bò thịt 

- Đầu tư hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ 

thuật phục vụ cho phát triển chăn nuôi nói chung, chăn nuôi bò thịt 

nói riêng. 
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- Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, thức ăn, quy 

trình chăm sóc nuôi dưỡng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và 

hiệu quả chăn nuôi bò thịt cho các nông hộ.  

- Chú trọng mở rộng phát triển chăn nuôi trang trại tập 

trung, chăn nuôi hộ gia đình để tăng nhanh số lượng đàn bò và tỷ 

trọng giá trị chăn nuôi. 

- Tập trung chỉ đạo mạnh hơn việc phát triển chăn nuôi bò ở 

huyện Bố Trạch bằng lồng ghép nhiều chương trình dự án để tăng 

nguồn thu nhập, giải quyết đời sống, tiến tới thoát nghèo. 

- Cải tiến phương thức tổ chức sản xuất, gắn kết người sản 

xuất với giết mổ và nơi tiêu thụ theo quy trình công nghiệp và hiện 

đại sẽ tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi, là động lực quan trọng 

thúc đẩy bò thịt phát triển trong tương lai. 

3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng giống bò 

- Chọn giống bò thịt phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa 

phương 

- Tạo giống để chủ động giống trong chăn nuôi nhằm cho ra 

giống bò thịt hiệu quả nhất và phù hợp với điều kiện chăn nuôi. 

- Đào tạo các cán bộ dẫn tinh viên cơ sở đảm bảo mỗi xã, thị 

trấn cần ít nhất hai cán bộ dẫn tinh có tay nghề giỏi, trình độ chuyên 

môn tốt và có đủ năng lực để thực hiện tốt công tác cải tạo đàn bò và 

hỗ trợ các hộ chăn nuôi trong công tác chọn giống và phối giống. 

- Tiếp tục có chính sách hỗ trợ về nguồn vốn các hộ chăn nuôi 

bò thịt để mua và lai tạo con giống; hỗ trợ dụng cụ, máy móc phục vụ 

cho việc thụ tinh nhân tạo đẩy mạnh hơn nữa chương trình Sind hóa, 

Zebu hóa đàn bò nhằm cải tạo chất lượng đàn bò địa phương. 



20 

- Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả chương trình cải tạo đàn 

bò, ngoài chính sách hỗ trợ các ban, ngành địa phương cần làm tốt công 

tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc nuôi bò lai. 

3.2.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức tốt chăn nuôi bò thịt 

- Thay đổi phương thức chăn nuôi chăn nuôi truyền thống, 

chăn thả rong bò bằng việc kết hợp giữa chăn thả và nuôi bò nhốt 

chuồng trên cơ sở đầu tư trồng cỏ để chăn nuôi, sử dụng có hiệu quả 

các nguồn thức ăn. 

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển 

chăn nuôi bò thịt ở quy mô nông hộ nuôi dưới 10 con thành trang trại để 

tăng nhanh số lượng đàn bò và tỷ trọng giá trị chăn nuôi 

- Khuyến khích các hộ chăn nuôi phát triển chăn nuôi theo hình 

thức liên doanh, liên kết, từng bước xây dựng mô hình sản xuất chăn 

nuôi khép kín từ khâu con giống - thức ăn - chăn nuôi - giết mổ - chế 

biến - tiêu thụ nhằm gia tăng hiệu quả chăn nuôi đồng thời giúp chăn 

nuôi bò thịt phát triển một cách ổn định và bền vững. 

- Quy hoạch vùng chăn nuôi bò thịt tập trung để khai thác có 

hiệu quả lợi thế các vùng.  

3.2.4. Giải pháp huy động vốn, lao động và giải quyết vấn 

đề thức ăn chăn nuôi bò thịt 

 Về huy động vốn cho chăn nuôi bò 

- Tiếp tục sử dụng ngân sách của địa phương để hỗ trợ chương 

trình cải tạo đàn bò của địa phương  

- Giúp cho người dân tiếp cận được với tất cả các nguồn tín dụng  

- Phát huy nguồn vốn nội lực hiện có trong dân với đàn bò hiện 

có ở địa phương thông qua biện pháp là mua bảo hiểm cho đàn bò 

- Người chăn nuôi cần phải thực hiện phương châm “Lấy ngắn 

nuôi dài”, từ tích luỹ và tái đầu tư. 
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- Giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến đất đai cho 

phát triển chăn nuôi. 

- Cần tạo môi trường thuận lợi và có chế độ ưu đãi đầu tư, 

đồng thời tổ chức các hoạt động quảng  bá nhằm thu hút các nguồn 

lực từ bên ngoài địa phương vào phát triển ngành chăn nuôi bò thịt. 

 Về lao động trong chăn nuôi bò 

Chăn nuôi bò thịt không khó chăm sóc tuy nhiên vẫn đòi hỏi người 

dân phải có trình độ kỹ thuật về chăn nuôi bò để đảm bảo bò không bị 

mắc bệnh, tăng trưởng nhanh vể số lượng, đảm bảo về chất lượng. 

Chính vì vậy, huyện phải thường xuyên tổ chức tập huấn và cung cấp tài 

liệu hướng dẫn cho nông dân các quy trình kỹ thuật về chọn giống, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh, trồng cỏ và chế biến thức ăn cho 

bò,... 

 Về thức ăn chăn nuôi bò 

Ngoài tận dụng tối đa đồng cỏ tự nhiên và các sản phẩm nông 

nghiệp sẵn có như ngô, sắn, rơm lúa, đậu tương, ngọn lá mía, dây lạc, 

dây khoai, ... làm thức ăn cho bò. Cần chủ động nguồn thức ăn thô 

xanh cho bò bằng cách tăng cường trồng cỏ trên diện tích canh tác 

không có hiệu quả, nhất là các giống cỏ cho năng suất cao như cỏ 

voi, cỏ VA 06,..  

- Quy hoạch để quản lý và sử dụng có hiệu quả đồng cỏ chăn 

thả, đảm bảo tính cân đối giữa diện tích chăn thả với quy mô chăn 

nuôi trong tương lai.  

- Tăng cường tập huấn khuyến nông, hướng dẫn phổ biến kỹ 

thuật ủ rơm, ủ chua, ủ xanh thức ăn để tăng hiệu quả sử dụng các 

nguồn phụ phế phẩm nông sản làm thức ăn cho bò.  

3.2.5. Giải pháp hoàn thiện giải quyết khâu cung cấp dịch vụ 

 Về công tác thú y 
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- Tổ chức tiêm phòng và tẩy ký sinh trùng định kỳ để phòng 

bệnh và kịp thời diệt gọn những ổ bệnh ngay từ khi mới phát sinh 

bệnh cho bò 

- Hỗ trợ tiền mua vácxin và tiêm phòng cho các hộ nghèo và 

dân tộc thiểu số. 

- Tiến hành tập huấn về thú y để hộ có thể chủ động phát hiện 

và điều trị  được một số bệnh thông thường cho bò. 

- Thực hiện công tác kiểm dịch nghiêm túc trong hoạt động 

vận chuyển, giết mổ và vệ sinh thú y để tránh làm bệnh dịch lan rộng 

và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ 

thuật chăn nuôi thú y  

- Có cơ chế chính sách phù hợp trong thu hút cán bộ có trình 

độ chuyên môn kỹ thuật làm việc trong ngành chăn nuôi. 

- Đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thú y 

từ huyện xuống các thôn, làng  

 Chuồng trại và vệ sinh chuồng trại 

Tùy theo quy mô chăn nuôi hộ gia đình hay trang trại, phương 

thức chăn nuôi là nuôi thả hay nuôi nhốt, ..  để các hộ chăn nuôi đầu 

tư xây dựng chuồng trại phù hợp nhằm thuận lợi cho công tác nuôi 

dưỡng. Xây dựng chuồng trại phải đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, xa 

khu vực ở để tránh bị ô nhiễm. 

 Công tác khuyến nông 

- Đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị kỹ thuật cho cơ quan 

khuyến nông  

- Tổ chức xây dựng thành công các mô hình trình diễn chăn 

nuôi bò  
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- Tăng cường tuyên truyền bằng in các tờ rơi và các chương 

trình truyền hình hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt giới thiệu các 

giống bò, giống cỏ mới cho người chăn nuôi, cũng như giới thiệu các 

cơ sở giống an toàn dịch bệnh, chăn nuôi bò có hiệu quả kinh tế và 

các dịch vụ sản xuất kinh doanh về bò thịt có hiệu quả.  

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cho nông dân về 

kỹ thuật chăn nuôi bò, phòng và điều trị bệnh cho bò. 

3.2.6. Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu thụ sản phẩm 

- Khai thác triệt để thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ bò 

thịt tại chỗ để tăng số lượng tiêu thụ bò thịt được chăn nuôi tại địa 

phương. 

- Xây dựng các chuỗi ngành hàng thịt bò an toàn, có sự kiểm 

soát từ chăn nuôi đến bàn ăn nhằm tạo uy tín và thương hiệu cho sản 

phẩm thịt bò Bố Trạch. 

- Hình thành mối liên kết giữa người chăn nuôi với các kênh 

tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được tiêu thụ kịp thời, giá cả 

phù hợp. 

- Khuyến khích và duy trì các chợ trâu bò truyền thống để 

người chăn nuôi có cơ hội tiếp cận với thị trường mua bán bò giống 

bò thịt  

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, xác định được 

nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của người dân để phát triển quy mô, cơ 

cấu đàn bò hợp lý. 
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KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở lý luận chung về phát triển chăn nuôi bò thịt, thực 

trạng phát triển chăn nuôi bò thịt ở huyện Bố Trạch, luận văn đã đề 

xuất 6 nhóm giải pháp cơ bản; trong mỗi nhóm đưa ra những giải 

pháp cụ thể để phát triển chăn nuôi bò thịt. Đây là những giải pháp 

có tính khả thi, phù hợp với thực tiển tại địa bàn huyện Bố Trạch. 

2. KIẾN NGHỊ 

Đối với huyện Bố Trạch 

- Phát triển chăn nuôi bò không chỉ quan tâm đến việc phát 

triển về số lượng, chất lượng đàn bò  

- Cần quan tâm và tổ chức tốt hơn mạng lưới khuyến nông để 

có thể đưa ra những thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất chăn 

nuôi.  

- Có chính sách hỗ trợ kịp thời cho những hộ chăn nuôi chẳng 

may gặp rủi ro trong quá trình phát triển chăn nuôi bò thịt. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, các cá 

nhân, các sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX chăn nuôi thịt bò. 

Đối với hộ chăn nuôi bò thịt 

- Thay đổi ý thức xem chăn nuôi bò là một ngành chăn nuôi 

kiêm dụng, chăn nuôi chỉ để tận dụng các phế phẩm từ nông nghiệp 

của hộ gia đình. 

- Tăng cường học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, chủ động tìm kiếm 

thông tin để nâng cao kiến thức kỹ thuật về chăn nuôi bò thịt 

- Tuân thủ chặt chẽ các quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, 

bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái 

- Chủ động nguồn thức ăn cho chăn nuôi bò bằng cách trồng 

cỏ, chế biến và bảo quản thức ăn cho bò. 


