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Mẫu 1 

11/2014/TT-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                               Hải Phòng, ngày  20  tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ 

1. Tên nhiệm vụ, mã số 

Dự án: “Sản xuất thử nghiệm gà Liên Minh tại Hải Phòng và một số tỉnh 

lân cận”. 

Mã số: NVQG-2019/DA.06 

Thuộc: 

- Chương trình (tên, mã số chương trình): Chương trình bảo tồn và sử 

dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Khác (ghi cụ thể):  

2. Mục tiêu nhiệm vụ 

- Mục tiêu của dự án sản xuất1 hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra 

(Chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất) 

+ Hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà Liên Minh sinh sản và thương phẩm. 

+ Xây dựng được các mô hình chăn nuôi gà Liên Minh sinh sản và thương 

phẩm. 

- Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm (Trình độ công nghệ, quy mô 

sản phẩm). 

+ Hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà Liên Minh sinh sản, bao gồm mức 

năng lượng và Protein thích hợp cho giai đoạn gà đẻ;  

+ Hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà Liên Minh thương phẩm, bao gồm 

mức năng lượng và Protein thích hợp; 

+ Xây dựng 02 mô hình chăn nuôi gà sinh sản, 01 cơ sở chăn nuôi/mô 

hình, quy mô: 1.000 con/năm/mô hình, chỉ tiêu kỹ thuật:  

                                           
1 Dự án sản xuất là phương án triển khai sau khi Dự án sản xuất thử nghiệm kết thúc 
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+ Năng suất trứng: 100 quả/mái/năm; 

+ Tỷ lệ trứng có phôi ≥ 90%. 

+ 04 mô hình chăn nuôi gà thương phẩm, quy mô: 4.000 con/năm/mô 

hình, 02 cơ sở/năm/mô hình), chỉ tiêu kỹ thuật:  

 Khối lượng trung bình đến 18 tuần tuổi ≥ 2.000 g 

 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng ≤ 3.600 g 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Nguyễn Đình Vinh 

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo 

5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.640,0 triệu đồng 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.640,0 triệu đồng 

Kinh phí từ nguồn khác: 4.000,0 triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng 

Bắt đầu: 08/2019 

Kết thúc: 01/2022 

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có): 07/2022 (Quyết định số 85/QĐ-BKHCN ngày  27/01/2022 Quyết định 

về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án quỹ gen “Sản xuất thử nghiệm gà Liên 

Minh tại Hải Phòng và một số tỉnh lân cận”, mã số NVQG-2019/DA.06). 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 

 

Số 

TT 

 

Họ và tên 
Chức danh  

khoa học, học vị 

 

Cơ quan công tác 

1 Nguyễn Đình Vinh 

 

Nghiên cứu viên, 

Thạc sĩ 

Trung tâm Phát triển khoa học 

-công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo 

2 Nguyễn Thị Dịu 

 

Nghiên cứu viên, 

Kỹ sư 

Trung tâm Phát triển khoa học 

-công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo 

3 Vũ Công Quý 

 

Giám đốc trung 

tâm, Thạc sĩ 

Trung tâm Phát triển khoa học 

-công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo 
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4 Nguyễn Chí Hiếu 

 

Trưởng phòng, 

Thạc sĩ 

Trung tâm Phát triển khoa học 

-công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo 

5 Lương Hoàn Đức 

 
 

Nghiên cứu viên, 

Thạc sĩ 

Trung tâm Phát triển khoa học 

-công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo 

6 Trịnh Văn Quảng 

 

Nghiên cứu viên, 

Cử nhân 

Trung tâm Phát triển khoa học 

-công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo 

7 Bùi Thị Hồng 

 

Nghiên cứu viên, 

Cử nhân 

Trung tâm Phát triển khoa học 

-công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo 

8 Phạm Ngọc Sơn 

 

Phó Giám đốc 

Công ty, Thạc sĩ 

Công ty TNHH Đầu tư phát 

triển sản xuất và thương mại 

Phương Anh 

9 Nguyễn Văn Quý 

 

Giám đốc kỹ thuật, 

Kỹ sư 

Công ty Cổ phần giống gia cầm 

Lượng Huệ 

1

0 
Hoàng Thị Yến 

Nghiên cứu viên, 

thạc sĩ 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KHGN thành phố Hải Phòng 

 

I. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về sản phẩm khoa học 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành 

 

Số 

TT 

 

Tên sản phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

 

1 

Quy trình chăn 

nuôi gà Liên 

Minh thương 

phẩm 

  

x 

   

x 

   

x 

 

2 Quy trình chăn 

nuôi gà Liên 

Minh sinh sản 

  

x 

   

x 

   

x 

 

3 02 mô hình 

chăn nuôi gà 
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sinh sản, quy 

mô: 1.000 

con/năm/mô 

hình, chỉ tiêu 

kỹ thuật:  

+ Năng suất 

trứng: 100 

quả/mái/năm; 

+ Tỷ lệ trứng 

có phôi ≥ 

90%. 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

4 04 mô hình 

chăn nuôi gà 

thương phẩm, 

quy mô: 4.000 

con/năm/mô 

hình (tối đa 

02 cơ 

sở/năm/mô 

hình), chỉ tiêu 

kỹ thuật:  

+ Khối lượng 

trung bình 

đến 18 tuần 

tuổi ≥ 2.000 

g; 

+Tiêu tốn 

thức ăn/kg 

tăng khối 

lượng ≤ 3.600 

g. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

5 Sản phẩm 

khác:  

- 02 bài báo 
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đăng trên tạp 

chí chuyên 

ngành 

- Tham gia 

đào tạo 01 

Thạc sĩ. 

 

x 

 

x 

 

x 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có) 

Số 

TT 

Tên sản phẩm  Thời gian dự 

kiến ứng dụng 

Cơ quan dự kiến  

ứng dụng 

Ghi chú 

1 Quy trình chăn nuôi gà 

Liên Minh sinh sản 

  Có khả 

năng 

chuyển giao 
2 Quy trình chăn nuôi gà 

Liên Minh thương phẩm 

  

 

 

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có) 

Số 

TT 

 

Tên sản phẩm  
Thời gian  

ứng dụng 

Tên cơ quan 

 ứng dụng 

Ghi 

chú 

 

 

1 

 

 

Quy trình chăn 

nuôi gà Liên 

Minh sinh sản 

 

 

10/2020 

- Công ty Cổ phần giống gia cầm Lượng 

Huệ 

- Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản 

xuất và thương mại Phương Anh 

 

 

 

2 

Quy trình chăn 

nuôi gà Liên 

Minh thương 

phẩm 

 

 

05/2021 

03 mô hình tại Hải Phòng (huyện Thủy 

Nguyên, huyện Tiên Lãng, Huyện Cát 

Hải) và 01 ở Quảng Ninh (TX. Quảng 

Yên) 

 

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ 

- Có được hai qui trình: Qui trình chăn nuôi gà Liên Minh sinh sản và qui 

trình chăn nuôi gà Liên Minh thương phẩm. 

- Xây dựng được 2 mô hình chăn nuôi gà Liên Minh sinh sản và 04 mô 

hình chăn nuôi gà Liên minh thương phẩm. Tạo được số lượng lớn sản phẩm 

cung cấp cho người tiêu dùng. Có con giống đảm bảo chất lượng phục vụ sản 

xuất. 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ 
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3.1. Hiệu quả kinh tế 

Các qui trình kỹ thuật được hoàn thiện từ dự án sẽ được chuyển giao vào 

sản xuất, góp phần nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho người chăn nuôi, từ 

đó tổ chức sản xuất chăn nuôi sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. 

Giống gà Liên Minh có khả năng kháng bệnh tốt, chịu đựng được các điều 

kiện kham khổ, phù hợp với phương thức nuôi chăn thả nên khả năng cạnh tranh 

với các giống gà khác là rất lớn. 

Việc nhân rộng và phát triển mô hình Gà Liên Minh, tạo thêm công ăn, việc 

làm và thu nhập cho người dân; qua đó đã làm thay đổi nhận thức của người dân 

về việc nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng giá trị kinh tế. Đồng thời cũng là 

cơ sở để tiến tới xây dựng thương hiệu Gà Liên Minh, Cát Bà, góp phần chuyển 

dịch cơ cấu đàn vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân. 

3.2. Hiệu quả xã hội 

Mô hình chăn nuôi gà Liên Minh được nhân rộng trong sản xuất, tạo ra 

sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho thị trường du lịch - dịch vụ của thành phố. 

 Phát triển giống Gà Liên Minh nhằm mục đích chú trọng tạo ra các sản 

phẩm hàng hóa đặc sản, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tiềm năng và lợi thế 

của địa phương. Hiện tại Gà Liên Minh là một trong 18 đặc sản của Hải Phòng; 

Gà Liên Minh là giống gà có chân cao, chạy nhanh, lông vàng óng mịn. Gà cao 

to, con trống nặng tới 5 kg, con mái nặng 2,5 đến 3 kg. Gà Liên Minh có hương 

vị rất riêng, nổi tiếng bởi thịt mềm, thơm, ngọt, da giòn vàng óng. 

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng): 

- Nộp hồ sơ đúng hạn  

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
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- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

 - Xuất sắc                                      

 - Đạt                                 

 - Không đạt                                  

Giải thích lý do:..................................................................................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành 

viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người 

khác trái với quy định của pháp luật. 

 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) 

THỦ TRƯỞNG 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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