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Kínhgửi:BanQuảnlýDựánTrungương

1.Mụcđíchchuyếncôngtác

Trongcácngày28/1đến1/2/2018,mộtnhóm chuyêngiatưvấnđãđicông
táctạiBếnTređểtham dựHộinghịtổngkếtnăm 2017vàkếhoạch2018củadự
ánHỗtrợNôngnghiệpcacbonthấp(Giấymờisố52/GM-BNN-VP)vàkhảosát
thựctếđiềukiệnlắpđặtmáytáchchấtthảirắnxửlýchấtthảichănnuôitạiTiền
Giang(Côngvănsố144-DANN-LCASP,ngày26/1/2018củaGiám đốcdựán).
ThànhphầnĐoàncôngtácvàcánbộmàđoàngặpgỡđểtraođổicôngviệcđược
trìnhbàyởPhụlục2.

2.Thờigiancôngtác:28/1-1/2/2018.Chươngtrìnhcôngtácđượctrìnhbàyở
Phụlục1.

3.Kếtquả

3.1.Kếtquảtham dựHộinghị

Hộinghịtổngkếtcôngtácnăm 2017vàkếhoạch2018củadựánHỗtrợNông
nghiệpcacbonthấpcósựtham dựcủaBanquảnlýdựánTrungươngvàBan
quảnlýdựáncủa10tỉnhdựán.NgoàiracòncóđạidiệncủacácCục,Vụ,Viện
liênquan,cácđịnhchếtàichính,cáccôngtytrúngthầucácgóimôhìnhvà
nghiêncứu,tưvấndựán.ChủtrìHộinghịlàcácôngLêQuốcDoanh,Thứtrưởng
BộNôngnghiệpvàPTNTvàôngNguyễnHữuLập,PhóchủtịchUBNDtỉnhBến
Tre.

HộinghịđãngheBanquảnlýdựánTrungươngtrìnhbàybáocáotổngkếtnăm
2017vàkếhoạchthựchiện2018.Báocáocũngnhấnmạnh,năm 2017dựánđạt
đượcrấtnhiềukếtquảấntượng,cácnộidungđiđúnghướngvàtiếnđộđápứng
yêucầu,nhấtlàcácpháthiệnvềvaitròquantrọngcủaviệctáchchấtthảirắn
làm phânhữucơ,biệnphápsửdụngkhígasthừahaysửdụngnướcxảsauKSH
làm phânbónlỏngtướichocâytrồng.Mộtsốchínhsáchliênquancũngđã
đượctổnghợpvàđềxuấtmới,đặcbiệttrongkhuyếnkhíchchănnuôitiếtkiệm
nước,táchchấtthảirắntrướckhiđưavàobểphânhủyhaykhuyếnkhíchdoanh
nghiệpsảnxuấtphânbónhữucơtừchấtthảichănnuôi.

Tuynhiênbáocáocũngnêukhókhănkhitriểnkhaimộtsốnộidungdogiálợn
xuốngthấpmộtthờigiandài,nhiềuhộđãđăngkýtham giamôhìnhsongkhông
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thểđápứngvềquimôchănnuôihoặcđiềukiệntàichínhlàm choviệctriểnkhai
bịkéodài.Việcbấtcậptrongcácquichuẩn,tiêuchuẩnliênquanđếnnướcthải
chănnuôiđangkìm hãm việcsửdụngnướcxảsauKSHnhưmộtnguồndinh
dưỡngcaocấpchotrồngtrọt.DovậyBảnquảnlýcũngđềnghịADBvàcáccấp
quảnlýxem xétđểkéodàithờigianthựchiệndựán.Đâycũnglàmộtnộidung
rấtlớncủadựán.

Cáctưvấncũngtíchcựctham giathảoluận,đềxuấtgiảiphápđểdựántriểnkhai
hiệuquả.Cácnộidungtưvấnnhấnmạnhlà:

(i)Dựánvẫnđãvàđangđiđúnghướngtheođúngmụctiêudựán,chỉcóthời
gianqua,dựánquantâm nhiềuđếntriểnkhaimụctiêuxâydựnghầm KSHvàsử
dụngkhígasmàchưaquantâm đúngmứcđếnmụctiêusảnxuấtphânbónhữu
cơtừchấtthảichănnuôi,chodùcũngđãcónhữnghoạtđộngđểnângcaohiệu
quảtáchchấtthảirắnhayxâydựngcácbểlắng

(ii)Hiệnnay,tồntạilớnnhấtcủadựánlàlàm saohạnchếsửdụngnhiềunước
trongchănnuôilợnthịtngaytừnguồn.Tiếpđếnlàsửdụnghàihòacácthiếtbị
táchphânchoquimôchănnuôi>2000lợnvàsửdụnghệthốngbểlắngđểtách
chấtthảirắnchocácquimôchănnuôinhỏhơn.NguồnnướcxảtừbểKSHrấtgiài
hữucơvàchấtdinhdưỡngnếuthảiramôitrườngcầnphảixửlýđểgiảm nồngđộ
NPKrấttốnkém,trongkhinếusửdụngtướichocâytrồngsẽlànguồntàinguyên
lớn.HiệncórấtnhiềumôhìnhsửdụngnướcxảbểKSHchocâytrồngrấthiệuquả
songchưađượctổngkếtđểcóquitrìnhsửdụngthíchhợp.TưvấnđãđềnghịBộ
NôngnghiệpvàPTNTvàBanquảnlýdựánsớm tổchứcHộithảovềvấnđềnày.

(iii)Cầnsớm đưacácquiđịnhvềsửdụngchấtthảirắnvàchấtthảilỏngtrong
chănnuôivàoLuậtchănnuôiđểluậthóaviệcsửdụngcácphụphẩm chănnuôi
nhưnguồnphânbónchấtlượngcao.

(iv)TưvấncũnglưuýcácBanquảnlýdựántỉnhvềquitrìnhvậnhànhcácmáy
táchphân.Hiệnnaymộtsốmáyđãlắpđặtvàđạthiệuquảcao,songcũngcó
mộtsốmáyđạthiệuquảthấp,thậm chỉrấtthấpdosốđầulợnquáít.Đểhiệuquả
táchphâncao,ngoàisốđầulợnđủlớn,cầnthiếtkếbổsungcácổngxảnước
tronggiữatầngvángvàtầngcặn,thậm chỉbổsunghệthốngbểlắng.Tầnsuất
táchphâncũngkhôngnênquá3ngàyvìđểlâutrongbểthusẽlàm chấthữucơ
bịphânhủylàm chohiệusuấttáchphânvốnđãthấpcàngthấphơn.

(v)CácBanquảnlýdựántỉnhcũngcầngiám sátviệcthựchiệngóithầu14về
“ThiếtbịquantrắcmôitrườngvàquảnlýcơsởdữliệuKSH”.Đâylàgóithầutăng
cườngnănglựcquantrắcmôitrườngchănnuôichocáctỉnhtham giadựánvà
cácđơnvịcóliênquannhằm giám sátmôitrườngchănnuôivàkhísinhhọchiệu
quảtạicáctỉnhdựán.Dovậy,cácPPMUcầntham giachủđộngtrongviệckhai
tháchiệuquảcácthiếtbịđượcđầutư.

(vi)Việcthiếtkếcácgóinghiêncứuđãđượckhởiđộngtrên2năm vàcónhiều
thayđổivềcôngnghệcũngnhưyêucầucủathựctiễnsảnxuất.Dovậy,đềnghị
CPMUyêucầucácnhàthầucầnchuẩnbịthuyếtminhkỹthuậtcụthể,bổsung
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nhữngđiềuchỉnhđểchấtlượnggóithầucaohơn.

KếtluậnHộinghị,ThứtrưởngLêQuốcDoanhđánhgiácaokếtquảthựchiệncủa
dựán,songcũngyêucầutậptrungthựchiệncácnộidungsau:

(i)BảnbáocáomớichủyếunêukếtquảthựchiệntạiBanquảnlýdựánTrung
ươngmàchưacậpnhậtđượccáchoạtđộngtạicáctỉnh.Dovậy,đềnghịcácđịa
phương,cácbộphậnliênquanbổsungthôngtinđểbảnbáocáohoànthiệnhơn.

(ii)Năm 2018lànăm cuốicủadựánvàrấtnhiềunộidungmớibắtđầuhoặc
thậm chíchưathựchiện.Dovậy,BanquảnlýdựánTrungươngcầnphốihợpvới
cácBanquảnlýdựántỉnh,đơnvịliênquanthuộcBộ,địnhchếtàichínhvàtưvấn
đểràsoátcácnộidungvềmụctiêu,kếtquảdựkiến,tínhkhảthivềthờigianvà
đưa ra kế hoạch điều chỉnh tổng thể trình Bộ phê duyệtthực hiện trước
10/3/2018.

(iii)Hợpphầntíndụngchiếm tỉlệlớnnhất,gần50%tổngkinhphídựán,songtiến
độgiảingânquáchậm.Ngoàiviệcđẩynhanhviệctham giacủangânhàngchính
sáchxãhội,cầntìm cácgiảiphápkháctrìnhBộvàADBđểkhaithôngnguồnvốn
này.

3.2.KhảosátđiềukiệnmáytáchphântạitỉnhTiềnGiang

Bảng1.HiệntrạngvàquimôchănnuôitrangtrạiđãkhảosáttạiTiềnGiang,
12/2017

Tênhộ,cơsởchăn

nuôi
Địachỉ

Loạivật

nuôi

Số

lượng,

con

1 Nguyễ n Trầ n

Tườ ngBá

Bì nhHò aA-SongBì nh-

Chợ Gạ o

Heo 1.435

2 Xínghiệ pCN30/4 Mỹ Hò a-AnCư-CB Heo 3.937

3 Công ty TNHH Tiến

Thà nh

Mỹ Lợ i-PhướcLậ p-Tân

Phước

Heo,

gà

2.200

4 Đặ ngThị Mườ i Bì nhNinh-Bì nhPhủ -CL Heo 1.600

5 Nguyễ nVănBéHai ẤpTây-Nhị Bì nh-CT Heo 1.800

6 Nguyễ nKim Nam CâyXanh-Thạ chPhú-CT Heo 1.120

7 Trầ nMinhHiếu Bì nh Đông Trung- Bì nh

Nhì -GCT

Heo 1.100

8 Trầ nNgọ cAn Hò a Đông-Thạ ch Hò a-

TânPhước

Heo 1.150

9 Nguyễ n Xuân

Hồ ng

Hò a Đông-Thạ ch Hò a-

TânPhước

Heo 1.200

10 Dương Thị Kiề u Mỹ Thuậ n-Thạ chMỹ - Heo 1.100



4

Tiên TânPhước

11 LêThị Châu Mỹ Thuậ n-Thạ chMỹ -

TânPhước

Heo 1.050

12 Trầ nHuỳ nhTrung Mỹ Thuậ n-Thạ chMỹ -

TânPhước

Heo 2.400

13 Phạ m Ngọ c

Trọ ng

Mỹ Lộ c-Thạ chMỹ -Tân

Phước

Heo 1.100

14 Nguyễ n Ngọ c

Lự c

Tân Ninh-Xuân Đông-Chợ

Gạ o

Heo 1.806

15 Nguyễ n Kim

Phượ ng

ĐứcMỹ-LongBì nhĐiề n-

Chợ Gạ o

Heo 2.500

16 LêHồ ngThanh Bì nhNinh,Bì nhPhan,

Chợ Gạ o

Heo 2.000

TheosốliệuthốngkêcủaChicụcChănnuôithúyđếntháng12/2017,toàn
tỉnhTiềnGiangcó14trangtrạichănnuôi,trongđócó13trangtrạichănnuôilợn
và1trangtrạichănnuôihỗnhợpgà,vịtvàlợn(Bảng1,STT1-14).Quađiềutra,
chúngtôipháthiệnthêm 3trangtrạichănnuôilợnnữa(Bảng1,STT15-16).Như
vậy,cóthểthấysốliệuthốngkêcủađịaphươngchưaphảnánhhếtthựctrạng
chănnuôicủatỉnh,kểcảvềsốlượngtrangtrạicũngnhưquimôchănnuôi,
nguyênnhândocáchộ chănnuôiđăngkýkhôngđúngvớithự ctrạ ngchăn
nuôicủ amì nh

TheoKếhoạch,TiềnGiangđượcgiaothựchiện5môhìnhthuộcgóithầu
số32(Môhìnhtrìnhdiễnthiếtbịtáchphânđểxửlýchấtthảichănnuôilàm
nguyênliệusảnxuấtphânhữucơ).Dovậy,đểtìm đượctrangtrạiđápứngyêu
cầuđểmáytáchphânhoạtđộngtốt,cầncókhảosáttỉmỉtrênthựcđịavàtrao
đổicácphươngánthựchiệnvớichủhộ,nhàthầuthựchiệnvàBanquảnlýdựán
đểcóphươngánkhảthivàthuyếtphụcnhất.

Nhóm côngtácđãtiếnhànhkhảosát7hộtiềm năng(quađánhgiásơbộ
trênhồsơcủaBanquảnlýdựántỉnh).Kếtquảkhảosátđánhgiánhưsau:

(i)TrangtrạiôngTrầnHuỳnhTrung,Mỹ Thuậ n,Thạ nhMỹ ,TânPhước;
Điệ nthoạ i:0903133600

Tổ ngdiệ ntíchtrangtrạ i:2,5ha

Tổ ngđà nlợ n2.800contrạ ikín,

Diệntíchtrồngbưởi:gần1ha,

Chungquanhtrạicókhutrồngdứa(khóm)khoảng3ha(nêncungcấpnước

sauhồKSHchocáctrangtrạitrồngdứa).

HồKSHphủbạtHDPEbịxẹp,chỉcònphồnglên1phần.
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Kếtluận:Đủđiềukiệnlắpđặtmáytáchphân,tuynhiênphả icam kết

sử alạ ihầ m HDPEđã bị hỏ ng

(ii) TrangtrạiôngHuỳnhVănHưởng(đăngkýdướitêncôngtyTNHH Tiến
Thành),Mỹ Lợ i,PhướcLậ p,TânPhước;

Tổ ngdiệ ntíchtrangtrạ i28ha

Điệ nthoai:0913666163

tổ ngđà nheo:2.400contrạ ikín.

Diệntíchaonuôicá:15ha,

Diệntíchdứa,xoàikhoảng:6ha,

HồKSHphủbạtHDPEbịxẹp,

Kếtluận:Đủđiềukiệnlắpđặtmáytáchphân,tuynhiênphả icam kết

sử alạ ihầ m HDPEđã bị hỏ ng

(iii)TrangtrạibàNguyễ nthịKim Phượng,ẤpĐứcMỹ,xã LongBìnhĐiền,
Chợ Gạ o;

-Điệnthoại:0918652531

-Tổ ngdiệ ntíchtrangtrạ i2,5ha

-Tổ ngđà nlợ n:2.500con,

-Diệntíchthanhlong:1,3ha,

Kếtluận:Sử dụ ngđượ cmáytáchphân,đườ ngvậ nchuyể n

máycò nnhỏ và khókhăn.

(iv)TrangtrạiôngLêHồngThanh,BìnhNinh,BìnhPhan,Chợ Gạ o;
Điệ nthoai:01642970937

Tổ ngdiệ ntíchtrangtrạ i:3,5ha

Tổ ngđà nlợ n:2.000con

Kếtluận:Sử dụ ngđượ cmáytáchphân,tuynhiêntrongthờ igian

khả osát,sốlượ nglợ nđã xuấtbánnêncầ ntheodõ ivà cam kết

ngà y10/1âm lị chsẽ thả .

(v)TrangtrạiÔngNguyễnVănMinh,xãNhịBình,H.ChâuThành
-Điệnthoại:01228165530

-Strangtrạ i:2ha

-Sốlượ nglợ nthị t:2.000con,lợ nnái:300con,

-BểKSH:86m3x2bể=172m3,

-CungcấpKSHcho2quánăn,

-SửdụngnướcsaubểKSHtướicho1,2hadừa,bưởi,
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Kếtluận:Sửdụngđượcmáytáchphântuynhiên.Trangtrạ inà yđã

nộ phồ sơchogói36,tuynhiênchủtrangtrạimuốnđượcchuyểnđổisang

môhìnhmáytáchphân.

(vi)Trangtrạ iÔngLêQuangMinh,xã BìnhNinh,Chợ Gạ o
Tổ ngđà nlợ n:1.000con

Đị achỉ :Xã Bì nhNinh-Chợ Gạ o-Tiề nGiang

Điệ nthoạ i:0922744473

Môhì nhchănnuôihỗ nhợ pcả lợ n,gà và vị t

Kếtluận:Khôngđủđiềukiệnlắpđặtmáytáchphân,domôhì nhnuôi

hỗ nhợ pnhiềuloạigiasúc,giacầm nhưlợn,vịt,gànênkhóđảm bảoantoàn

dịchbệnhchođànvậtnuôi.

(vii)Trangtrạ iÔngVõMinhThông,TrungAn.-TPMỹ Tho-TiềnGiang.
-Điệnthoại:0916160278

-Sốlượ nglợ nthị t:1000con,500con>30kg

Hộ bêncạ nhcách100m cótrangtrạ ianhrể :

Nguyễ nAnhTú:sốlượ nglợ n:400con

Cách300m cóhộ :Nguyễ nAnhThơ400lợ nthị t

Kếtluận:khôngnênsử dụ ngmáytáchphâncócôngsuấtlớncủaDA,

vì sốlượ nglợ nhạnchế.Nhưngnếugóithầu25cóloạimáytáchphâncho

trangtrại800-1000con,thìnênlắpđặtởhộnày.

Tổnghợpkếtquảkhảosátvàkiếnnghịcủatưvấnthểhiệntrongbảng2

Bảng2.Hiệntrạngsảnxuấtcủacáchộdựkiếnlắpmáytáchphân

TT Tênchủhộ,Địachỉ Thôngtintrangtrại Nhậnxét
1 -Ông Trầ n Huỳ nh Trung,

Mỹ Thuậ n,Thạ ch Mỹ ,
TânPhước
-ĐT:0903133600

-Loạitrại:Kín
-Strangtrạ i:2,5
ha
-Tổ ngđà n
lợ n2.800

-Phù hợp lắp máy tách
phân,songphả icam kết
sử a lạ ihầ m HDPE
đã bị hỏ ng
-Cầngiành1phầnaolàm
bểgom chomáytáchphân

2 -ÔngHuỳnhVănHướng,Mỹ
Lợ i,PhướcLậ p,TânPhước
-ĐT:0913666163

-Loạitrại:Kín
- Tổng đà lợn:
2.400
-Diệntích:25ha

Phùhợplắpmáytáchphân,
songphả icam kếtsử a
lạ ihầ m HDPEđã bị
hỏ ng

3 -BàNguyễ nThịKim Phượng,
ấpĐứcMỹ,Xã LongBì nh
Điề n,Chợ Gạ o
-ĐT:0918652531

-Loạitrại:Hở
-S trang trạ i:3
ha
-Số lợ n thị t:
2.500

-Phù hợp lắp máy tách
phân,song địa điểm lắp
máytáchphânhẹp,cầncó
phươngánphùhợp.Đường
vận chuyển phế thảihẹp.
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Cần cam kếtsử a lạ i
hầ m HDPE đã bị
hỏ ng

4 -ÔngLêHồ ngThanh,Bì nh
Ninh,Bì nhPhan,Chợ Gạ o

-ĐT:01642970937

-Loạitrại:Kín
-Strangtrại:3,5ha
- Tổng đàn lợn:
2.000

Phùhợplắpmáytáchphân,
songcầngiám sátsốlượng
đàntrướckhilắpmáy

5 -NguyễnVănMinh,xãNhịBình,
H.ChâuThành
-Điệnthoại:01228165530

-Loạitrại:hở
-Strangtrại:2ha
- Tổng đàn lợn:
2.300

Trang trạ i đã nộ p
hồ sơ cho gói36 (Máy
phátđiện).Vớihiện trạng,
đềnghịchuyểnsanggói32
(Máytáchphân)sẽphùhợp
hơnvàcũngphùhợpvớiyêu
cầucủachủtrại.

6 -ÔngLêQuangMinh,xã
Bì nhNinh,Chợ Gạ o
-ĐT:0922744473

-Loạitrại:Kín
- Tổng đà lợn:
1.000
-Trangtrạinuôicả
gàvàvịt

-Cóthể dù ngmáytách
phântuynhiêndomô
hì nhnuôihỗ nhợ p
nênxử lýmôitrườ ng
trangtrạ isẽ khó
-Khuyếnnghị:Khôngchọn

7 -ÔngVõMinhThông,TrungAn.
-TPMỹ Tho-Tiề nGiang.

-Điệnthoại:0916160278

-Loạitrại:Hở
-S trang trạ i:2
ha
-Số lợ n thị t:
700

Trang trạ i đã nộ p
hồ sơ cho gói33 (Máy
táchphân).Vớihiệntrạng,
đềnghịchuyểnsanggói25
(01môhì nhsử dụ ng
máy táchphânsả nxuất
trongnước)sẽphùhợphơn

3.3.CôngtrìnhKSHQuimôvừa

TheoKếhoạch,tỉnhTiềnGiangđượcgiaothựchiện2môhìnhKhísinhhọc
quimôtrungbình.Cáchộđượcchọnthựchiệnđápứngcơbảncácyêucầuđặt
ravàđangtrongquátrìnhxâydựng.Dướiđâylàtiếnđộthựchiện:

(i) ôngLêVănNguyên,XãĐiềm Thi,ChâuThành,tỉ nhTiềnGiang

Đangxâydự ngbể phânhủ y,đã đổ đáyvà xâyđượ c4lớp
gạ ch.

(ii) HộôngPhanVănChung.Đị achỉ :ẤpTânBình,TânThớiĐông,Tân
PhúĐông-TiềnGiang

Đã xâyxongvà chờ nghiệ m thu.

3.4.Kếtquảlàm việcvớiBanquảnlýdựántỉnhTiềnGiang

Tưvấnđãcóbuổilàm việcvớiBanquảnlýdựántỉnhđểthốngnhấtđiềukiệnvà
danhmụchộphùhợpcholắpmáytáchphân.Banquảnlýdựántỉnhsẽtiếptục
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làm việcvớitừnghộđểthốngnhấtđiềukiện,cam kếtđốiứngtrướckhitriểnkhai
môhình.Tưvấncũnglưuý:Cáchộđượcchọntham giamôhìnhnày,cócáchầm
KSHphủbạtHDPEđãhỏngdosửdụngvậtliệuchấtlượngkém cầnđượcsửachữa,
thậm chíthaymớibạtHDPE.

Vớinhữnghộđãđượcchọntham giamôhìnhtáchphântrướcđâysongnayvì
nhiềulýdokhôngcònđủđiềukiệnthựchiện,BanquảnlýdựántỉnhđềnghịBan
quảnlýdựánTrungươngđưacáchộnàyvàođịabàntriểnkhainộidungthử
nghiệm máytáchphânsảnxuấttrongnướccủagóinghiêncứu25“Nghiêncứu
sảnxuấtphânhữucơtừchấtthảichănnuôivàphụphẩm khísinhhọctheochuỗi
giátrị”

4.Nhậnxétvàkiếnnghị

4.1.Nhậnxétchung:

(i)TiềnGiangđãtriểnkhaitốtviệclựachọn05hộ/trangtrạithựchiện“Môhình
trìnhdiễnthiếtbịtáchphânđểxửlýchấtthảichănnuôilàm nguyênliệusảnxuất
phânhữucơ”vàcũngcam kếtchỉđạoviệctriểnkhaihiệuquả,đápứngđúng
mụctiêucủadựán.

(ii)Việctriểnkhai02môhìnhKSHquimôvừađangđượcxâydựngvàsẽhoàn
thànhtrongtháng2/2018

4.2.Kiếnnghị:

(i)Hầuhếtcáchầm KSHphủbạtHDPEđềuđãbịhỏng,cầnđượcchỉđạosửa
chữa,thaymớiđểviệcxửlýnướcthảisautáchphânhiệuquả.

(ii)TiềnGiangchưacómôhìnhsửdụngnướcxảsauKSH,dovậyđềnghịBan
quảnlýdựántỉnhcókếhoạchsửdụngnguồndinhdưỡngnày,trướcmắtcóthể
vậnđộngcáchộtrồngtrọtxungquanhcácmôhìnhsửdụngmáytáchphânsử
dụngnướcxảbểKSHchocâytrồng.

Đoàncôngtácchânthànhcảm ơnGiám đốcDựánHỗTrợNôngnghiệpcácbon
thấpđãhỗtrợđoàntham giaHộinghịvàthựchiệnchuyếnkhảosátnày.Chân
thànhcảm ơnsựhỗtrợcủaBanQLDAtỉnhTiềnGiang,cáccơsở,tổchứcvàcá
nhânmàĐoànđãlàm việcvềsựhướngdẫnvàhỗtrợĐoàn.

TỔTƯVẤN

Phụlục1.Lịchlàm việccủaĐoàncôngtác

Thờigian Côngviệc Thànhphần Địađiểm
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28/1/2018 DichuyểnHàNội-TPHồChí

Minh-BếnTre

ÔngNguyễnVănBộ,ôngBùi

VănChính

29/1/2018 Hộinghịtổngkếtcôngtác

2017-KH2018củaDựán

LCASP

ÔngNguyễnVănBộ,ôngBùi

VănChính

KSHàm

Luông-BếnTre

DichuyểnHàNội-TPHồChí

Minh-Tiề nGiang
BàBùiThị LanHương

KS.TấnLộ c-

Tiề nGiang

30/1/2018

(Sáng)

Khảosáttrangtrạisẽlắpđặt

máytáchphân

Tưvấn,PPMUTiềnGiang,Nhà

thầuthựchiệnmôhình

HuyệnTân

Phước

30/1/2018

(Chiều)

Khảosátcáctrangtrạisẽlắp

đặtmáytáchphân(Tiếp)

HuyệnChợ

Gạo

31/1/2018

(Sáng)

Khảosátcáctrangtrạisẽlắp

đặtmáy tách phân và xây

dựng bể KSH quimô trung

bình(Tiếp)

HuyệnChâu

ThànhvàTP

MỹTho

31/1/2018

(Chiều)

L/việcvớiPPMU TiềnGiang

vềđềxuấtdanhsáchhộđủ

điềutriểnkhaimáytáchphân

và xây dựng KSH quimô

trungbình

TưvấnvàPPMUTiềnGiang

TPMỹTho

01/2/2018 DichuyểnTiềnGiang-TPHCM

-HàNội

ÔngNg.VănBộ,ôngBùiVăn

Chính,BàBùiThị LanHương

Phụlục2.DanhsáchĐoàncôngtácvàcánbộ,chủtrangtrạigặpgỡ,làm việc

STT Họvàtên Vịtrícôngtác

TưvấnLIC

1 ÔngNguyễnVănBộ PhóTưvấntrưởng

2 ÔngBùiVănChính TưvấnCôngNghệKSH

3 BàBùiThị LanHương Điề uphốiviêntỉ nhTiề nGiang

BQLDAtỉnhTiềnGiang

1 BàTrầnThanhPhong Giám đốcTrungtâm khuyếnnôngtỉnh,Giám đốcdự

án

2 ÔngHuỳnhThanhNông Trưởngtrạm khuyếnnôngTPMỹTho,PhóGĐdựán

3 ÔngChâuVănĐức, Trưởngtrạm khuyếnnôngH.Chợgạo,cánbộDựán

CôngtyTNHHtưvấncôngnghệÂuLạc

1 ÔngNguyễnHoàiBảo Cánbộkỹthuật

CôngtyKHCNMiềnTrung

1 ÔngPhạm VănToán

2 ÔngNguyễnKhắcAnh

3. ÔngNguyễnThạcHòa



10

Chủtrangtrại

1 Ông Trầ n Huỳ nh

Trung

Ấp Mỹ Thuậ n,xã Thạ ch Mỹ ,huyện Tân

Phước

2 ÔngHuỳnhVănHướng ẤpMỹ Lợ i,xãPhướcLậ p,huyệnTânPhước

3 BàNguyễ nthịKim

Phượng

ẤpĐứcMỹ,xã LongBì nhĐiề n,huyệnChợ

Gạ o

4 ÔngLêHồ ngThanh ẤpBì nhNinh,xãBì nhPhan,huyệnChợ Gạ o

5 ÔngNguyễnVănMinh ẤpTây,xãNhịBình,huyệnChâuThành

6 ÔngLêQuangMinh ẤpBì nhHưngxã Bì nhNinh,huyệnChợ

Gạ o

7 ÔngVõMinhThông Ấp2,xãTrungAn.TPMỹTho

8 ÔngLêVănNguyên ẤpTây,xãĐiềm Thi,huyệnChâuThành
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Mộtsốhìnhảnhđithựcđịa

Chấtthảichănnuôiđượcxảthẳngtừ

chuồngnuôiraaocủahộôngHuỳnhVăn

Hưởng,xãPhướcLập,huyệnTânPhước

Chấtthảichănnuôiđượcxảthẳngtừ

chuồngramươngxungquanhcủahộ

ôngNguyễnVănMinh,xãNhịBình,Châu

Thành

BểKSHhộbàNguyễnThịKim Phượng,xã

LongBìnhĐiền,huyệnChợgạobịhưhại

BểKSHhộôngTrầnHuỳnhTrung,xã

LonhBìnhĐiền,huyệnChợgạobịhưhại
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Chấtthảichănnuôiđượcxảthẳngtừ

chuồngnuôiraaocủahộôngNguyễnVăn

Minh,xãNhịBình,huyệnChâuThành

Thảoluậnphươngánlắpmáytáchphân

tạihộôngNguyễnVănMinh,xãNhịBình,

huyệnChâuThành

HộôngôngTrầnHuỳnhTrung,xãLongBình

Điền,huyệnChợgạođãtừngsửdụng2máy

phátđiệnsửdụngkhígas,songdokhôngcó

hệthốnglọckhínênđãbịhỏngnhiềunăm

Thảoluậnphươngánlắpmáytách

phântạihộôngHuỳnhVănHưởng,xã

PhướcLập,huyệnTânPhước

Địahìnhthicônghầm KSHquimôtrungbìnhtạihộôngLêVănNguyên,xãĐiềm Thi,
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huyệnChâuThành,TiềnGiang

ThanhlongcủahộbàNguyễnThịKim

Phượng,xãLongBìnhĐiền,huyệnChợ,

ngaycạnhtrangtrạichănnuôisong

khôngsửdụngchấtthảirắncũngnhư

chấtxảsaubiogas

DứacạnhtrangtrạicủaôngTrầnHuỳnh

Trung,xãLongBìnhĐiền,huyệnChợgạo

khôngsửdụngchấtthảirắncũngnhưchất

xảsaubiogas


