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Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện Chương trình Bảo tồn và 

sử dụng bền vững quỹ gen đến 2025 và định hướng đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số      

169/SKHCN-QLKH ngày 10/3/2020 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia năm 2021; 

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đặt hàng nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm thuộc chương trình Bảo 

tồn và sử dụng bền vững quỹ gen đến 2025 và định hướng đến năm 2030 với Bộ 

Khoa học và Công nghệ: Dự án “Hoàn thiện quy trình chăn nuôi vịt đặc sản (vịt 

Kỳ Lừa, Bầu Bến) tại một số tỉnh phía Bắc” (có phiếu đề xuất gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Khoa học và Công 

nghệ quan tâm xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHCN, NNPTNT, TC, KHĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, TH, KTTH, KTCN, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 
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PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-KGVX ngày      /3 /2020  của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Tên dự án sản xuất thử nghiệm: Hoàn thiện quy trình chăn nuôi vịt 

đặc sản (vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến) tại một số tỉnh phía Bắc. 

2. Xuất xứ hình thành dự án 

Dự án “Hoàn thiện quy trình chăn nuôi vịt đặc sản (vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến) 

tại một số tính phía Bắc” được hình thành từ kết quả nhiệm vụ quỹ gen: Khai 

thác và phát triển nguồn gen vịt đặc sản: Vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến, Mốc và Đốm. 

Dự án cấp nhà nước có khả năng ứng dụng cao, mã số: NVQG - 2015/03 - thuộc 

Chương trình Quỹ gen cấp Nhà nước, do Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên 

thuộc Viện Chăn nuôi làm tổ chức chủ trì thực hiện từ tháng 01/2012 kết thúc 

tháng 12/2015.  

3. Tính cấp thiết, tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia, tác 

động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước  

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ về việc triển 

khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 20/5/2019 yêu cầu: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ 

đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh lại cấu trúc ngành 

chăn nuôi đa dạng hóa vật nuôi, trước mắt tập trung phát triển chăn nuôi đại 

gia súc, gia cầm, thủy sản... để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn nhằm phục vụ 

tốt đời sống người dân”. 

Theo số liệu của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, đàn gia cầm cả nước trong năm 2019 nhìn chung phát triển tốt, không có 

dịch bệnh lớn xảy ra. Khi tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức 

tạp, nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm và trứng tăng mạnh do người dân đã chuyển 

sang sử dụng thịt gia cầm và các loại trứng nhiều hơn, người chăn nuôi gia cầm 

cũng yên tâm mở rộng quy mô đàn, các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng 

dây chuyền chế biến, nâng công suất để đáp ứng thị trường trong nước, đồng 

thời xuất khẩu thịt gà đi các thị trường nước ngoài. Các yếu tố này đã khiến tổng 

đàn gia cầm và sản lượng thịt gia cầm, sản lượng trứng gia cầm tăng cao so với 

năm 2018. Tổng đàn gia cầm của cả nước tại thời điểm tháng 12/2019 đạt 467 

triệu con, tăng 14,2 % so với cùng thời điểm năm 2018; sản lượng thịt gia cầm 

hơi xuất chuồng cả năm đạt 1.278,6 nghìn tấn, tăng 16,5% so với năm 2018 (quý 

IV đạt 340,0 nghìn tấn, tăng 19,4% so cùng kỳ); sản lượng trứng gia cầm cả năm 

đạt 13,2 tỷ quả, tăng 13,7% (quý IV đạt 3,5 tỷ quả, tăng 16,9% so quý IV/2018). 

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi có thể tái phát, một số tỉnh đã chủ 

động chuyển hướng từ chăn nuôi lợn sang đầu tư phát triển đàn gia cầm. Ðây là 

hướng đi đúng, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời giúp duy trì phát 

triển chăn nuôi. Các giống vật nuôi bản địa là một bộ phận quan trọng của đa 
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dạng sinh học và có tiềm năng sử dụng trong tương lai. Trải qua một quá trình 

phát triển lâu dài, các giống vật nuôi bản địa của nước ta đã thích nghi tốt với 

điều kiện sinh thái địa phương, có sức chống bệnh cao, cho các sản phẩm phù 

hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đồng thời gắn liền với văn hoá vùng miền, tạo 

thành những hệ sinh thái bền vững. Do đó, cần duy trì và phát triển nguồn gen 

của các giống nội địa để cung cấp cho hệ thống chăn nuôi, đặc biệt là vùng sâu 

vùng xa. Các giống vịt nội ngoài chất lượng thịt thơm ngon, chúng có khả năng 

thích nghi tốt với điều kiện ngoại cảnh và chăn nuôi ở Việt Nam. 

Vịt Kỳ Lừa là một giống vịt nhà có nguồn gốc tại tỉnh Lạng Sơn, được 

nuôi rộng rãi ở các nơi có khí hậu lạnh. Đây là giống vật nuôi quý ở Việt Nam 

và đang trong diện bảo tồn nguồn gen quý. Chúng là giống vịt kiêm dụng thịt 

trứng. Nhìn chung giống vịt này chưa được phổ biến rộng rãi và số lượng không 

lớn. Vịt có màu lông không đồng nhất, và không thuần nhất ở con mái mỏ màu 

xám hoặc vàng, con trống có mỏ màu xanh nhạt và cổ có màu lông xanh biếc, 

vịt mái có lông bụng màu trắng. Khối lượng vịt trưởng thành một năm tuổi con 

mái 2,2 - 2,5 kg, con trống 2,8 - 3,0 kg. Thịt vịt ngon, thơm, hơi dai, giàu axit 

glutamic. Vịt Kỳ Lừa thích nghi với mùa đông giá rét, chịu đựng được điều kiện 

nuôi dưỡng thấp, tính hợp đàn cao, được chăn thả ngoài đồng, bãi. Vịt đẻ tương 

đối sớm: 150 - 160 ngày tuổi, khi cân nặng 1,7 - 1,9 kg. Khối lượng trứng 70 - 

75 gam/quả. Sản lượng trứng 110 - 120 quả/con mái/năm. 

 Vịt Bầu Bến là một giống vịt nhà có nguồn gốc từ Việt Nam. Đây là một 

trong những giống vịt nuôi phổ biến ở vùng nông thôn. Vịt Bầu được phân bố 

khá rộng rãi ở miền Bắc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là loại vịt Bầu Bến (Hòa 

Bình). Đây là Giống vịt Bầu có nguồn gốc ở vùng Chợ Bến tỉnh Hoà Bình, vì 

vậy nhiều người còn gọi là vịt Bầu Bến. Vịt Bầu Bến có thân hình bầu bĩnh, đầu 

to, cổ dài. Con mái có màu nâu vàng xen lẫn. Con trống có màu cánh sẻ phía 

đầu, lưng. Tuy nhiên, vẫn có một số con có màu khác. Chân màu vàng, có chấm 

đen. Khối lượng mới nở 42 gam/con. Lúc trưởng thành, con trống nặng 1,6 - 

1,8 kg, con mái nặng 1,3 - 1,7 kg. Vịt bắt đầu đẻ lúc 154 ngày tuổi. Khối lượng 

trứng 64 - 66 gam/quả. Sản lượng trứng/con mái/34 tuần đẻ 134 - 146 quả.  

 Nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác, phát triển nguồn gen vịt đặc sản: Vịt Kỳ 

Lừa, Bầu Bến, Mốc và Đốm” do Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên thực 

hiện ở quy mô nghiên cứu nhỏ, chưa có tính sản xuất hàng hóa cao, đồng thời 

các giống vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến có thể phát triển ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. 

Do vậy, dự án sản xuất thử nghiệm: “Hoàn thiện quy trình chăn nuôi vịt đặc sản 

(vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến) tại một số tỉnh phía Bắc” cần được triển khai, nhằm hoàn 

thiện công nghệ nuôi vịt sinh sản và thương phẩm phù hợp với điều kiện một số 

tỉnh núi phía Bắc Việt Nam là cần thiết. 

4. Mục tiêu 

- Chọn lọc ổn định đàn hạt nhân cho 2 giống vịt đặc sản: Vịt Kỳ Lừa, Bầu 

Bến; quy mô 500 con mái sinh sản (250 con mái sinh sản vịt Kỳ Lừa, 250 mái 

sinh sản vịt Bầu Bến): 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%91ng_v%E1%BA%ADt_nu%C3%B4i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_th%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bt_B%E1%BA%A7u_B%E1%BA%BFn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
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+ Vịt Kỳ Lừa: Tuổi đẻ 25 - 26 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ 2.000 - 2.200 

gam/con, năng suất trứng >130 quả/mái/năm đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng > 

4,0kg. 

+ Vịt Bầu Bến: Tuổi đẻ 21 - 22 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ 1.800 – 1.900 

gam/con, năng suất trứng > 165 quả/mái/năm đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng > 

3,8kg. 

- Hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến: 

+ Xác định mức năng lượng trong thức ăn cho vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến nuôi 

sinh sản và thương phẩm. 

+ Xác định phương thức nuôi vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến sinh sản và thương 

phẩm. 

- Hoàn thiện quy trình thú y phòng trị bệnh cho vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến sinh 

sản và thương phẩm. 

- Xây dựng mô hình đàn vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến sinh sản (bố mẹ); quy mô 

600 con; năng suất: 

+ Vịt Kỳ Lừa: tuổi đẻ 25 - 26 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ 2.000 - 2.200 

gam/con, năng suất trứng >135 quả/mái/năm đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng > 

3,9 kg.  

+ Vịt Bầu Bến: tuổi đẻ 21 - 22 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ 1.800 - 1.900 

gam/con, năng suất trứng >170 quả/mái/năm đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng > 

3,7kg. 

- Mô hình sản xuất thử nghiệm chăn nuôi vịt đặc sản (Kỳ Lừa, Bầu Bến) 

và gắn với du lịch sinh thái tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên. Tạo ra và tiêu 

thụ trứng (giống và thương phẩm) > 70.000 quả; vịt thương phẩm > 38 tấn. 

5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để hoàn thiện công 

nghệ và đạt kết quả  

5.1. Nội dụng 1: Thu thập, tuyển chọn đàn vịt hậu bị 

- Thu thập, tuyển chọn tại tỉnh Lạng Sơn, số lượng 500 con vịt Kỳ Lừa; 

tại tỉnh Hòa Bình số lượng: 500 con vịt Bầu Bến; khối lượng > 2,0 kg/con, tỷ lệ 

trống/mái 1:5; 

5.2. Nội dung 2: Hoàn thiện quy trình 

5.2.1. Hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng vịt Kỳ Lừa sinh sản: 

- Nghiên cứu: Mức năng lượng trong thức ăn cho vịt sinh sản; 

- Nghiên cứu: Phương thức nuôi vịt sinh sản. 

5.2.2. Hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng vịt Bầu Bến sinh sản: 

- Nghiên cứu: Mức năng lượng trong thức ăn cho vịt sinh sản; 

- Nghiên cứu: Phương thức nuôi vịt sinh sản. 
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5.2.3. Hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng vịt Kỳ Lừa thương 

phẩm: 

- Nghiên cứu: Mức năng lượng trong thức ăn cho vịt thương phẩm; 

- Nghiên cứu: Phương thức nuôi vịt thương phẩm. 

5.2.4. Hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng vịt Bầu Bến thương 

phẩm: 

- Nghiên cứu: Mức năng lượng trong thức ăn cho vịt thương phẩm; 

- Nghiên cứu: Phương thức nuôi vịt thương phẩm. 

5.2.5. Hoàn thiện quy trình thú y phòng trị bệnh cho vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến 

sinh sản và thương phẩm. 

5.2.6. Xây dựng mô hình đàn vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến sinh sản (bố mẹ) 

 - Vịt Kỳ Lừa: quy mô 300 con; năng suất trứng >135 quả/mái/năm đẻ, 

tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng > 3,9kg.  

- Vịt Bầu Bến: quy mô 300 con; năng suất trứng  >170 quả/mái/năm đẻ, 

tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng > 3,7kg. 

5.3. Nội dung 3: xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm, liên kết  

5.3.1. Mô hình sản xuất thử nghiệm chăn nuôi vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến sinh 

sản:  

- Tỉnh Lạng Sơn: quy mô 300 con vịt bố mẹ, tỷ lệ vịt 1:5.  

- Tỉnh Thái Nguyên: quy mô 300 con vịt bố mẹ, tỷ lệ 1:5.  

5.3.2. Mô hình sản xuất thử nghiệm chăn nuôi vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến 

thương phẩm:  

- Tỉnh Lạng Sơn: quy mô 9.000 con giống.  

- Tỉnh Thái Nguyên: quy mô: 9.000 con giống. 

5.3.3. Mô hình liên kết chăn nuôi vịt đặc sản gắn với du lịch sinh thái: 

- 01 mô hình liên kết chăn nuôi vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến gắn với Khu du lịch 

sinh thái Mỏ Mắm, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;  

- 01 mô hình liên kết chăn nuôi vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến gắn với Khu du lịch 

sinh thái Hang Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.  

- Xây dựng thương hiệu, giới thiệu quy trình chăn nuôi, quảng bá sản 

phẩm (sản phẩm nguyên trạng, sơ chế, chế biến vịt quay, đóng túi, gắn tem nhãn 

truy xuất nguồn gốc) đến với du khách trải nghiệm. 

6. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ 

thuật cần đạt 

- Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho vịt Kỳ Lừa sinh sản: tuổi đẻ 25 - 26 

tuần tuổi, khối lượng vào đẻ 2.000 - 2.200 gam/con, năng suất trứng >135 

quả/mái/năm đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng > 3,9kg. 
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- Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho vịt Bầu Bến sinh sản: tuổi đẻ 21 - 

22 tuần tuổi, khối lượng vào đẻ 1.800 - 1.900 gam/con, năng suất trứng > 170 

quả/mái/năm đẻ, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng > 3,7kg. 

- Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến thương phẩm: 

10 tuần tuổi đạt khối lượng > 1.800 gam/con, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối 

lượng 2,9kg.  

- Hoàn thiện quy trình thú y phòng trị bệnh cho vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến sinh 

sản và thương phẩm: tỷ lệ sống > 90%. 

- Vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến thương phẩm: > 30.000 kg. Đảm bảo vệ sinh thực 

phẩm. 

- Trứng vịt Kỳ Lừa, Bầu Bến (giống và thương phẩm): > 70.000 quả. 

- Tiêu thụ tại chỗ hết sản phẩm của dự án. 

7. Nhu cầu thị trường 

Giống vịt Kỳ Lừa, vịt Bầu Bến là những loài vịt đặc sản, khống lượng > 

1,9 kg/con, tỷ lệ thịt xẻ cao, tỷ lệ mỡ bụng thấp, da mỏng, thịt thơm ngon, đậm 

và giá trị kinh tế cao ở Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu về con giống và thịt, trứng 

thương phẩm là rất lớn, trong điều kinh tế và nhu cầu sử dụng thực phẩm có chất 

lượng ngày càng cao. Đặc biệt, vịt Kỳ Lừa, vịt Bầu Bến có chất lượng thịt, trứng 

thơm ngon gắn liền với văn hoá vùng miền.  

8. Dự kiến tổ chức cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra 

- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Bắc Sơn, xã Chiến 

Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đăng ký kinh doanh số: 4900799985, Sở  

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.   

9. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 01/2021 đến 

12/2023). 

10. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức dự kiến ứng dụng 

kết quả 

- Dự án sử dụng 16 lao động, trong đó lao động trực tiếp sản xuất 12 

người (08 người có trình độ đại học và 04 người lao động phổ thông).  

- Hỗ trợ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: 5.800 triệu đồng, bao 

gồm: công thu thập, chi phí hỗ trợ công nghệ, các thành viên tham gia dự án, 

công lao động xây dựng mô hình, nguyên vật liệu, dụng cụ phục vụ hoàn thiện 

công nghệ, chi khác.  

- Nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước: 11.200 triệu đồng. Đối ứng 

của tổ chức chủ trì dự án và các nguồn khác, bao gồm: công lao động phổ thông; 

xây dựng hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, khấu hao cơ sở vật chất, máy móc; 

vật tư phục vụ sản xuất thử nghiệm. 

11. Dự kiến nhu cầu về kinh phí: tổng kinh phí 16.000 triệu đồng./. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8Bt
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