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ABSTRACT 

To develop the bio-safety duck farming is one of the most important 
directions of reorganization of our agriculture. Recent years, in the trend 
of integration the developing rate of biosafety duck production is 
increasing from day to day to meet consumption demands for the region 
and the whole the country. The government promotes farmers to 
incorporate bio-safety measures into duck production. This new duck 
farming system replaces the tradional one and has improved and get 
advantages for the producers. The results showed that the efficiency 
brought from bio-safety duck is higher than the tradional; this method of 
duck production brings farmers a lot of benefits, including extra profit, 
case study in My Duc district, Ha Noi city. This study describes the 
situation of producing ducks households under biosafety rearing system in 
this district, where the duck production developes rapidly, but mainly by 
free-range, uncontrollable methods. Households should add new 
techniques, invest in capital to develop efficient and sustainable biosafety 
model. Besides, the farmers have to been need the offering technical and 
financial support from the government and relevant agencies. 

TÓM TẮT 

Phát triển chăn nuôi vịt an toàn sinh học là một trong những hướng quan 
trọng của tái cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta. Trong thời gian vừa qua, 
với xu thế hội nhập, tốc độ phát triển chăn nuôi vịt an toàn sinh học ngày 
càng tăng, đáp ứng nhu cầu trong nước và khu vực. Chính phủ đã khuyến 
khích người dân kết hợp các biện pháp an toàn sinh học vào chăn nuôi vịt. 
Phương thức chăn nuôi này thay thế phương thức chăn nuôi truyền thống 
đã cải thiện và mang lại nhiều lợi thế cho người sản xuất. Nghiên cứu này 
chỉ ra rằng hiệu quả mang lại tự chăn nuôi vịt an toàn sinh học cao hơn 
so với phương thức truyền thống; phương pháp chăn nuôi này giúp người 
dân đạt được nhiều lợi ích, giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nghiên cứu 
điểm trên địa bàn huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nghiên cứu này phản ánh thực 
trạng phát triển chăn nuôi vịt theo hướng nuôi an toàn sinh học ở Huyện, 
nơi phát triển vịt nhanh nhưng chủ yếu áp dụng phương pháp tự do, không 
kiểm soát. Để phát triển mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học hiệu quả, 
bền vững thì   các hộ gia đình cần áp dụng những kĩ thuật mới và mạnh 
dạn đầu tư vốn. Ngoài ra, người chăn nuôi cần được sự hỗ trợ kĩ thuật và 
tài chính từ chính phủ và các cơ quan liên quan. 

Trích dẫn: Võ Thị Hải Hiền, 2018. Giải pháp phát triển chăn nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học trên 
địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6B): 
57-62. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tận dụng lợi thế về địa hình nhiều ao hồ mà 
những năm gần đây, nhiều hộ gia đình trên địa bàn 
huyện Mỹ Đức đã tiến hành và phát triển chăn nuôi, 
nhưng chủ yếu là nuôi vịt chạy đồng, thả lan. Để 
phát triển chăn nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học, 
nhất là trong tình hình dich cúm gia cầm đã và đang 
diễn biến phức tạp, chăn nuôi vịt an toàn sinh học là 
một giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao, hướng 
đến phát triển ngành bền vững (TTCP, 2008). Vì 
vậy, để có những chính sách và chiến lược phát triển 
hợp lý hơn nhằm phát triển chăn nuôi vịt theo hướng 
an toàn sinh học trên địa bàn huyện, nghiên cứu đã 
đi sâu tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó 
đưa ra một số giải pháp hoàn thiện để phát triển chăn 
nuôi vịt an toàn sinh học trên địa bàn. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Ba xã điển hình nuôi vịt thương phẩm (Supper 
M2 và vịt Supper Meat) của huyện Mỹ Đức là Tuy 
Lai, Phù Lưu Tế và An Phú được chọn để nghiên 
cứu về phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh 
học (ATSH). Số liệu sơ cấp được thu thập dựa trên 
cơ sở phỏng vấn trực tiếp 30 hộ gia đình chăn nuôi 
vịt truyền thống và 60 hộ chăn nuôi theo hướng 
ATSH. Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo 
của Phòng Nông nghiệp huyện Mỹ Đức và Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội, 
sách, báo, website và báo cáo có liên quan. Số liệu 
sơ cấp gồm các thông tin kinh tế, kỹ thuật, thuận lợi 
và khó khăn. Số liệu sau khi thu thập sẽ được kiểm 
tra và phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả 
(hệ thống các chỉ tiêu số tương đối, số tuyệt đối, số 
bình quân) trên phần mềm Microsoft Excel để phục 
vụ nghiên cứu. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Quy mô và cơ cấu đàn vịt ATSH tại các 
hộ điều tra 

Bảng 1 cho thấy tại 90 hộ gia đình (HGĐ) điều 
tra của 03 xã, quy mô đàn vịt xã Tuy Lai với tốc độ 
tăng bình quân trong 3 năm là 0,87%, Phù Lưu Tế 
là 9,75% và An Phú là 0,41%. Như vậy, qua 3 năm, 
quy mô vịt của các HGĐ có xu hướng tăng nhưng ở 
mức chưa cao ở 02 xã Tuy Lai và An Phú. Tuy 
nhiên, số lượng con được nuôi ở xã Phù Lưu Tế năm 
2016 so với năm 2015 cao hơn gấp ba lần so với 02 
xã còn lại (cụ thế, năm 2016, tổng số con vịt ở xã 
Phù Lưu Tế tăng hơn 3.000 con so với năm 2015). 
Về cơ cấu đàn vịt, bảng số liệu cho thấy quy mô đàn 
vịt nuôi theo hướng ATSH chiếm tỉ trọng đa phần 
trong chăn nuôi vịt của các HGĐ điều tra. Năm 
2016, số lượng vịt nuôi theo hướng ATSH xã Tuy 
Lai chiếm 94,81%, xã Phù Lưu Tế chiếm 88,99% và 
xã An Phú chiếm 88,36% trong tổng số lượng vịt 
chăn nuôi. Mặc dù số lượng vịt được nuôi theo 
hướng ATSH ở xã An Phú là cao nhất, nhưng tỉ 
trọng trong tổng sản lượng vịt so sánh ở ba xã là thấp 
nhất. Một phần là do đặc điểm xã An Phú là một xã 
nghèo miền núi, chăn nuôi còn manh mún nên số 
lượng chăn nuôi vịt theo hướng truyền thống còn 
cao. Mặc dù, nhiều hộ đã thực hiện triển khai chăn 
nuôi theo hướng mới để đạt hiệu quả, nhưng vẫn còn 
một số hộ chăn nuôi theo cảm tính, theo kinh nghiệm 
truyền lại. 
Bảng 1 cho thấy sự chuyển dịch về cơ cấu chăn nuôi vịt. 
Qua 3 năm, hình thức chăn nuôi truyền thống giảm dần; 
ngược lại, hình thức chăn nuôi vịt theo hướng ATSH có 
xu hướng tăng do những hiệu quả kinh tế mà hình thức 
chăn nuôi mới này mang lại trong điều kiện dịch bệnh 
bùng phát tràn lan như hiện nay. 

Bảng 1: Quy mô và cơ cấu đàn vịt 3 xã của các HGĐ điều tra 

STT Xã Nội dung 

2014 2015 2016 So sánh (%) 
Số 

lượng 
(Con) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Số 
lượng 
(Con) 

Cơ 
cấu 
(%) 

Số 
lượng 
(Con) 

Cơ 
cấu 
(%) 

15/14 16/15 PTBQ(*) 

1 
Tuy 
Lai 

Hướng ATSH 15.040 88,21 15.890 91,14 16.450 94,81 105,65 103,52 104,58 
Truyền thống 2.010 11,79 1.544 8,86 912 5,26 76,82 59,07 67,36 
Tổng 17.050 100 17.437 100 17.350 100 102,25 99,50 100,87 

2 
Phù 
Lưu 
Tế 

Hướng ATSH 15.200 83,29 15.975 85,54 19.780 89,99 105,1 123,82 114,08 
Truyền thống 3.050 16,71 2.700 14,46 2.200 10,01 88,52 81,48 84,93 
Tổng 18.250 100 18.675 100 21.980 100 102,33 117,7 109,75 

3 
An 
Phú 

Hướng ATSH 18.730 80,11 19.214 86 20.828 88,36 102,58 108,4 105,45 
Truyền thống 4.650 19,89 3.127 14 2.745 11,64 67,25 87,78 76,83 
Tổng 23.380 100 22.341 100 23.573 100 95,56 105,51 100,41 

(*): Phát triển bình quân 
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3.2 Tình hình đầu tư chuồng trại, mật độ 
chăn nuôi, vật liệu và thức ăn cho chăn nuôi vịt 
ATSH tại các hộ điều tra 

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho chăn nuôi vịt chủ yếu 
là chuồng trại (cho vịt ngủ, tránh thời tiết giá rét, 
sương muối), máng ăn, máng uống, hệ thống rào 
quây, đường, rào chắn, đèn điện… Các chất thải thì 
được sử dụng làm thức ăn cho cá nên không cần phải 
đầu tư hệ thống xử lý chất thải. Việc xây dựng này 
đều do các hộ tự túc xây dựng. Qua điều tra, 100% 
các hộ đều đầu tư chuồng trại, máng ăn uống,bên 
cạnh đầu tư đường điện thắp sáng để quản lý và bóng 
đèn ủ con giống nhỏ và kích thích sinh sản. Chuồng 
vịt có chiều ngang 4 m, dài 10 m, ao thả 400 m2. Giai 
đoạn vịt úm (giai đoạn nhỏ), kết hợp đệm lót với 
kích thước nhỏ, với một lớp nhựa, trấu và mùn cưa. 
Trong chuồng, treo 4 bóng đèn, điều chỉnh nhiệt độ 
tùy theo phản ứng của đàn vịt cho phù hợp. Khi vịt 
được 7 ngày tuổi, rải men BALASA và trong suốt 
quá trình nuôi thường xuyên cài đảo, bổ sung men 
để đệm lót có hiệu quả (Nguyễn Văn Bắc, 2011). 

Bảng 2 chỉ tiêu diện tích chuồng nuôi bình quân 
của nhóm hộ chăn nuôi theo hướng ATSH rộng hơn 
21.01 m3 so với hình thức chăn nuôi truyền thống. 
Ngoài ra, diện tích sân chơi bình quân theo ATSH 
lớn hơn 31,01 m3 so với truyền thống, cho thấy rằng 
các HGĐ nuôi theo ATSH có đầu tư cơ sở vật chất 
để đảm bảo chất lượng sống cho vật nuôi. Thông qua 
chỉ tiêu mật độ chăn nuôi, mật độ sân chơi cho vịt 
ATSH thông thoáng hơn so với chăn nuôi truyền 
thống. Trong khi đó, diện tích mặt nước bình quân 
của nhóm hộ chăn nuôi theo hướng ATSH bé hơn so 
với hình thức chăn nuôi truyền thống. Lý do, trong 
chăn nuôi vịt thịt theo hướng ATSH, các hộ luôn 
quản lý thời gian vịt bơi dưới nước một cách hợp lý, 
hạn chế việc lây lan dịch bệnh theo môi trường 
nước. Nên diện tích mặt nước chỉ cần vừa đủ để vật 
nuôi bơi. Ngược lại, trong chăn nuôi truyền thống là 
cho vịt chạy đồng, tràn lan, bơi không kiểm soát ở 
ao rộng xung quanh nhà làm gây khó khăn trong 
việc quản lý, kiểm soát dịch bệnh. 

Bảng 2: So sánh quy hoạch về diện tích chăn nuôi vịt năm 2016 

STT Nội dung ĐVT 
ATSH 

(n= 60) 
Truyền thống 

(n=30) 
So sánh 

tăng giảm 
1 Tổng số hộ điều tra Hộ 60 30 - 
2 Diện tích chuồng nuôi BQ/hộ m2/hộ 46,82 18,89 27.93 
3 Diện tích sân chơi BQ/hộ m2/hộ 54,24 23,23 31.01 
4 Diện tích mặt nước BQ/hộ m2/hộ 42,56 68,56 -26 
5 Mật độ chăn nuôi (5 = 9/2) Con/m2 8 11 -3 
6 Mật độ sân chơi (6 = 9/3) Con/m2 7 9 -2 
7 Mật độ sân tắm (7 = 9/4) Con/m2 9 3 6 
8 Số hộ kết hợp chăn thả đồng Hộ 0 20 -20 
9 Số con bình quân/lứa/hộ Con/lứa/hộ 388 205 183 
10 Số lứa bình quân/năm/hộ Lứa/năm/hộ 4,29 2,68 1,61 

3.3 Công tác cung ứng vật tư, kỹ thuật cho 
chăn nuôi vịt ATSH tại các hộ điều tra 

Cung ứng giống 

Các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Mỹ Đức là 
các hộ chăn nuôi độc lập, tự chủ và không có sự liên 
kết với nhau. Họ liên kết các yếu tố đầu vào như 
giống, thức ăn… còn đầu ra là các thương lái trong 
và ngoài huyện đến thu mua sản phẩm. Các hộ nuôi 
theo hướng ATSH mua giống chủ yếu ở các trang 
trại nơi khác (chủ yếu là trang trại giống Phú 
Xuyên). 

Cung ứng thức ăn 

Bên cạnh việc cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi 
cũng được các hộ chú trọng. Các hộ điều tra mua 
thức ăn chăn nuôi từ các đại lý trên địa phương do 
có nhiều chính sách ưu đãi thuận lợi cho hộ chăn 
nuôi. Chẳn hạn, các hộ có thể thanh toán tiền khi sản 

phẩm được tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá 
trình sản xuất. 

Cung ứng tài chính 

Theo kết quả thống kê từ các phiếu điều tra thu 
thập được, 7 trên 60 hộ chăn nuôi ATSH có vay vốn 
tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, từ bạn bè, người thân và các tổ chức đoàn 
thể khác (Võ Thị Hải Hiền, 2015). 

Nhìn chung, nhu cầu về vốn của các hộ chăn 
nuôi còn ít. Bên cạnh đó, thủ tục vay vốn hiện nay 
cho các hộ chăn nuôi còn rườm rà và phức tạp. 
Chính điều đó là rào cản để các hộ mạnh dạn trong 
việc vay vốn tín dụng để mở rộng phát triển chăn 
nuôi. 

Cung ứng khoa học kỹ thuật 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật đã được chú trọng 
trong chăn nuôi trên địa bàn huyện. Hàng năm, Ủy 
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ban nhân dân Huyện đã hỗ trợ gần 5 tỷ đồng phát 
triển nông nghiệp, chỉ đạo các ban ngành thực hiện 
công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi 
mới theo an toàn sinh học, những tiến bộ mới đến 
các hộ chăn nuôi địa phương. 

3.4 Quản lý và phòng chống dịch bệnh 
trong chăn nuôi vịt ATSH tại các hộ điều tra 

Công tác thú y, phòng chống dịch bệnh có vai trò 
quan trọng trong phát triển chăn nuôi gia cầm nói 

chung và chăn nuôi vịt nói riêng. Với tình hình dịch 
bệnh bùng phát mạnh, Ủy ban nhân dân Huyện đã 
ban hành một số văn bản về phòng chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm trên địa bàn Huyện nhằm đối phó 
kịp thời để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh.  

Qua điều tra, năm 2016, 3 xã đã tiến hành thực 
hiên  lịch tiêm phòng theo phòng Khuyến nông 
Huyện với hàng nghìn liều Vaccine được đưa tới các 
xã nhằm phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. 

Bảng 3: So sánh tình hình thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh  

STT Phương án ĐVT 
ATSH 
(n=60) 

Truyền 
thống (n=30) 

So sánh 
tăng, giảm 

1 Rắc vôi bột % 100 100 - 
2 Thuốc kháng sinh % 60 76,9 -16,9 
3 Thuốc sát trùng % 80,04 17,6 62,44 
4 Thuốc trị bệnh % 8,5 22,87 -14,37 
5 Thuốc Vaccine % 100 95 5 

Bảng 3 cho thấy dù chăn nuôi vịt theo hình thức 
nào, các hộ điều tra đều tiến hành khử trùng chuồng 
trại bằng vôi bột, tiêm vacxin cho vịt theo quy định. 
Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi theo hướng ATSH sử 
dụng thuốc sát trùng cao hơn 62,44% so với hộ chăn 
nuôi truyền thống, nhưng lại giảm sử dụng thuốc 
kháng sinh và thuốc  trị bệnh cho đàn vịt. Điều đó 
cho thấy rằng chăn nuôi vịt theo hướng ATSH giúp 
vịt tăng sức đề kháng, ít ốm bệnh và dịch bệnh hơn.
   

3.5 Tình hình tiêu thụ sản phẩm vịt ATSH 
tại hộ điều tra 

So sánh đối tượng tiêu thụ của hộ chăn nuôi vịt 
theo hướng ATSH và hộ nuôi truyền thống cho thấy 
đối tượng tiêu thụ chủ yếu của các hộ của cả hai hình 
thức là các thương lái địa phương chiếm lần lượt là 
67,33% và 35,36%. Đối tượng thứ hai được lựa chọn 
với sản phẩm từ chăn nuôi hướng ATSH là các 
thương lái địa phương khác, còn đối với chăn nuôi 
truyền thống lại là tự tiêu thụ. Vì các hộ chăn nuôi 
truyền thống là các hộ nhỏ, lẻ, quy mô hộ gia đình, 

nên hình thức mang sản phẩm của mình làm ra được 
ra chợ bán được phổ biến. 

3.6 Hiệu quả chăn nuôi vịt theo hướng an 
toàn sinh học của các hộ điều tra 

 Chi phí chăn nuôi vịt theo hướng ATSH tại 
các hộ điều tra 

Chi phí thức ăn ở 2 hình thức chăn nuôi theo 
hướng ATSH và chăn nuôi truyền thống có sự chênh 
lệch nhau do chênh lệch về thời gian nuôi đến khi 
xuất bán (Bảng 4). Vịt nuôi theo hướng ATSH 
thường được xuất thịt ở 56 - 58 ngày tuổi, trong khi 
đó, vịt nuôi thông thường từ 60 - 62 ngày tuổi mới 
được xuất thịt, một số hộ kết hợp chăn thả đồng có 
thể phải kéo dài từ 68 - 70 ngày tuổi mới được xuất 
thịt. Vì thế, lượng thức ăn cho vịt thịt nuôi theo hình 
thức ATSH thường thấp hơn so với nuôi theo hình 
thức thông thường. Tính trên tổng chi phí/con cho 
thấy chi phí thức ăn theo mô hình chăn nuôi ATSH 
ít hơn so với chăn nuôi truyền thống là 3.200 
đồng/con. 

Bảng 4: So sánh chi phí chăn nuôi trong 2 phương thức chăn nuôi vịt năm 2016 

STT Nội dung ĐVT 
ATSH 
(n=60) 

Truyền 
thống (n=30) 

So sánh tăng, 
giảm 

1 Chi phí con giống Đồng/Con 11.500 11.500 - 
2 Chi phí thức ăn Đồng/Con 57.600 60.800 -3.200 
3 Chi phí thú y Đồng/Con 4.500 5.000 -500 
4 Chi phí điện Đồng/Con 2.250 1.150 1.100 
5 Chi phí khác Đồng/Con 1.250 400 850 
6 Tổng chi phí  77.100 78.850 -1.750 

Trong chăn nuôi vịt, chi phí thú y thường bao 
gồm các chi phí về vacxin, thuốc phòng và chữa 
bệnh cho vịt. Chăn nuôi vịt theo hướng truyền thống 
không coi trọng vấn đề phòng chống dịch bệnh nên 

vịt nuôi hay bị bệnh, nên các hộ chăn nuôi phải sử 
dụng thuốc chữa bệnh cho gia cầm nuôi. Do vậy, chi 
phí thú y chăn nuôi vịt truyền thống cao hơn hình 
thức theo ATSH là 500 đồng/con. Tuy nhiên, nuôi 
theo ATSH tuân thủ các tiêu chuẩn về ánh sáng, úm, 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 54, Số 6B (2018): 57-62 

 61 

ủ ấm cho vật nuôi, nên chi phí điện cao hơn 1.100 
đồng/con so với chăn nuôi truyền thống. Mặc dù 
vây, tổng chi phí tính trên một con vịt nuôi theo hình 
thức ATSH thấp hơn so với nuôi theo truyền thống 
là 1.740 đồng/con (Bảng 4). Trong đó, chi phí về 
thức ăn chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 76%, tiếp 
đến là chi phí về con giống chiếm 14% và còn lại là 
chi phí thú y, chi phí điện và các khoản chi phí khác. 

Bảng 4 cho thấy chi phí thức ăn ở 2 hình thức 
chăn nuôi theo hướng ATSH và chăn nuôi truyền 
thống có sự chênh lệch nhau do chênh lệch về thời 
gian nuôi đến khi xuất bán. Vì thế, lượng thức ăn 
cho vịt thịt nuôi theo hình thức ATSH thường thấp 
hơn so với nuôi theo hình thức thông thường. 

 Trong quá trình vịt được nuôi úm, chi phí 
thức ăn ở cả hai hình thức tương đối ngang bằng 

nhau, nhưng khi vịt hơn 20 ngày tuổi thì có sự 
khác biệt rõ rệt ở cả hai hình thức, vì vậy, chi phí 
thức ăn theo đó có sự thay đổi. 

Thu nhập từ chăn nuôi vịt theo hướng ATSH 
tại các hộ điều tra 

Giá bán bình quân vịt thịt trên thị trường năm 
2015 là 29.000 đồng/kg, năm 2016 giá vịt lại giảm 

xuống. Đỉnh điểm, tháng 10 năm 2016, giá vịt bình 
quân do thương lái thu mua còn 26.000 đồng. Có thể 
thấy rằng, giá bán sản phẩm từ vịt năm 2016, 2015 
đã giảm mạnh so với năm 2014. Năm 2014, có thời 
điểm giá vịt thịt lên tới 40.000 đồng/kg. Nguyên 
nhân là do biến động thị trường, thị trường tiêu thụ 
vịt rất chậm nên giá vịt giảm mạnh. Mặt khác, khách 
hàng tiêu thụ sản phẩm chưa đa dạng, chủ yếu chỉ là 
người giết mổ và thương lái địa phương hoặc các 
tỉnh khác. Kết quả khảo sát cho thấy rằng, hình thức 
tiêu thụ sản phẩm của mô hình chăn nuôi truyền 
thống bán trực tiếp tại nhà tỷ lệ chỉ đạt 28,95% còn 
lại bán tại chợ và nơi khác. Trong khi đó, mô hình 
chăn nuôi theo hướng ATSH tỷ lệ bán tại nhà đạt 
76,25%. 

Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi vịt theo 
hướng an toàn sinh học tại các hộ điều tra 

 Tỷ lệ nuôi sống 

Bảng 5 cho thấy tỷ lệ nuôi sống vịt đến khi xuất 
chuồng theo hướng ATSH đạt 97,43%, cao hơn so 
với cách nuôi truyền thống (89,03%). Chăn nuôi vịt 
theo hướng ATSH đảm bảo chặt chẽ các quy định từ 
thức ăn nước uống cho tới vệ sinh, phòng trừ dịch 
bệnh, nên tỷ lệ sống của vịt cao. 

Bảng 5: Tỷ lệ nuôi sống trong chăn nuôi vịt tại các hộ điều tra năm 2016 

STT 
 

Quy mô đàn 

Theo hướng ATSH Truyền thống So sánh tăng (giảm) 
Hộ chăn 

nuôi (hộ) 
Tỷ lệ 

sống (%) 
Hộ chăn 

nuôi (hộ) 
Tỷ lệ 

sống (%) 
Hộ chăn 

nuôi (hộ) 
Tỷ lệ 

sống (%) 
1 Từ 1- 200 con 8 96,5 12 90 -4 6,5 
2 Từ 201 - 500 con 30 98 15 88,5 15 9,5 
3 Trên 500 con 22 97 3 87,8 19 9,2 

 Tổng hợp 60 97,43 30 89,03 - 8,4 

Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học tại các hộ điều tra 

Bảng 6: So sánh kết quả chăn nuôi vịt của các hộ điều tra năm 2016 

STT Chỉ tiêu ĐVT ATSH Truyền thống So sánh tăng (giảm) 
1 Trọng lượng xuất chuồng  Kg/con 3,5 3,3 0,2 

2 Giá bán trung bình 
Đồng/kg 26.000 26.000 - 
Đồng/con 91.000 85.800 5.200 

3 Giá thành Đồng/kg(a) 22.029 23.894 -1.865 
Đồng/con(b) 77.100 78.850 -1.750 

4 Lãi đạt được 
Đồng/kg 3.971 2.106 1.865 
Đồng/con 13.900 6.950 6.950 

(b): Kế thừa số liệu từ bảng 4; (a) = (b)/ trọng lượng xuất chuồng. 

Bảng 6 cho thấy trọng lượng xuất chuồng của vịt 
nuôi theo hướng ATSH nặng hơn so với chăn nuôi 
truyền thống là 0,2 kg/con. Trong khi đó, chi phí 
trung bình để chăn nuôi vịt tới khi xuất bán theo 
hướng ATSH là 22.029 đồng/kg thấp hơn 1.865 
đồng/kg so với chăn nuôi truyền thống là 23.894 
đồng/kg. Với giá bán trung bình là 26.000 đồng/kg, 

chăn nuôi vịt theo hướng ATSH thu được lãi cao 
hơn so với chăn nuôi truyền thống, chênh lệch lãi là 
6.950 đồng/con. Có thể thấy, với chênh lệch lãi 
mang lại từ phương thức chăn nuôi mới với tỷ lệ 
sống cao, chăn nuôi vịt theo hướng ATSH đã mang 
lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với chăn nuôi truyền 
thống ở các hộ điều tra trên địa bàn nghiên cứu. 
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3.7 Giải pháp phát triển chăn nuôi vịt theo 
hướng ATSH trên địa bàn huyện Mỹ Đức 

Thông qua kết quả phân tích trên, để góp phần 
phát triển chăn nuôi vịt theo hướng ATSH ở Huyện, 
cần áp dụng các giải pháp mang tính đồng bộ, từ 
khâu chuẩn bị đầu vào đến thị trường đầu ra, cụ thể 
như sau: 

Quy hoạch phát triển chăn nuôi vịt theo hướng 
ATSH nhằm đề xuất xây dựng quy hoạch diện tích 
vùng chăn nuôi riêng biệt; quy hoạch lại hệ thống cơ 
sở hạ tầng đảm bảo chất lượng, đầu tư thêm thiết bị 
vật tư; phát triển chăn nuôi vịt ATSH theo hướng 
trang trại, các khu chăn nuôi trọng điểm theo đúng 
quy trình ATSH; phát triển mô hình nuôi kết hợp 
vịt- cá theo hướng ATSH đạt hiệu quả cao. 

Chuyển giao và ứng dụng khoa học kĩ thuật cần tăng 
cường thúc đẩy mạnh; phòng khuyến nông Huyện cần 
tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật gắn liền 
tham quan và xây dựng mô hình điểm, tham quan 
các mô hình địa phương khác nhằm giúp người dân 
củng cố, nắm sâu kiến thức, học hỏi trao đổi kinh 
nghiệm và tự tin hơn trong chăn nuôi vịt theo hướng 
ATSH; các cán bộ khuyến nông cần khuyến khích 
hộ dân tham gia các lớp tập huấn, tham gia  nhóm 
hộ chăn nuôi để trao đổi kĩ thuật, kinh nghiệm cho 
các thành viên. Hợp tác xã chăn nuôi nên được 
thành lập ở những nơi có điều kiện để tập hợp tất 
cả các hộ chăn nuôi vào một tổ chức hỗ trợ nhau 
cùng phát triển, phát huy thế mạnh của cộng 
đồng 

Công tác thú y và quản lý dịch bệnh bao gồm 
các công việc: Kiểm tra, rà soát vệ sinh, môi trường 
trại nuôi và xung quanh, quản lý dịch bệnh chặt chẽ, 
ngăn chặn bùng phát; tiêm phòng vacxin đầy đủ, kết 
hợp lựa chọn con giống đầu vào; nâng cao trình độ 
cho các cán bộ thú y, phát triển dịch vụ thú y. 

Mối liên kết trong chăn nuôi cần được chú trọng 
mở rộng, giữa các hộ chăn nuôi với các doanh 
nghiệp, tổ chức cung cấp nguyên liệu đầu vào cũng 
như đầu ra trên địa bàn Huyện. Hình thành nên chuỗi 
giá trị từ sản xuất cho đến tiêu dùng. Bên cạnh đó, 
giảm một số thủ tục rườm rà trong khâu vay tín dụng 
của các chủ hộ, nhằm đảo bảo lợi ích tối đa cho các 
hộ chăn nuôi. 

Thị trường tiêu thụ nên xác định thị trường mục 
tiêu, khoanh vùng trọng điểm. Lãnh đạo, ban ngành 
Huyện kết hợp với phòng khuyến nông cần xây 
dựng các kênh thông tin nhằm giúp người chăn nuôi 
tiếp cận kịp thời với thị trường. Đồng thời, các trang 
website, bản tin về tình hình chăn nuôi, tình hình 
dịch bệnh, giá cả thị trường, thông tin thị trường,... 

Tận dụng tốt hệ thống phát thanh hiện có tại các xã, 
cập nhật và thông tin kịp thời nhằm giúp người chăn 
nuôi tiếp cận với thị trường. Đồng thời, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về chăn nuôi ATSH cho 
người dân địa phương. 

Một trong những thực trạng đang diễn ra trong 
việc tiêu thụ những sản phẩm chăn nuôi sạch trên 
địa bàn Huyện là chưa xây dựng được “thương hiệu” 
vịt ATSH; do đó các nhà quản lý cần vào cuộc và 
khẳng định được thương hiệu vịt “sạch” bằng các 
phương thức khác nhau để đến được với người tiêu 
dùng. 

4 KẾT LUẬN 

Tận dụng lợi thế về địa hình nhiều ao hồ mà 
những năm gần đây, nhiều hộ gia đình trên địa bàn 
Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội đã tiến hành và 
phát triển chăn nuôi vịt. Trong đó có nhiều hộ nuôi 
với quy mô lớn, trên 1.000 con. Nhờ chăn nuôi vịt 
mà những hộ dân trong Huyện từ chỗ khó khăn đã 
vươn lên phát triển kinh tế, mang lại thu nhập cao. 

Nhưng đa số người chăn nuôi chủ yếu là nuôi vịt 
chạy đồng, thả lan, tận dụng nguồn thức ăn từ đồng 
ruộng, vẫn còn mang tính chất tự phát, chăn nuôi 
theo hướng lấy công làm lãi hoặc tận dụng những 
sản phẩm phụ như chất thải để phục vụ trong trồng 
trọt, gây khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh 
trên đàn gia cầm. Chính vì vậy, mô hình chăn nuôi 
vịt theo hướng ATSH được các hộ chăn nuôi quan 
tâm và chú trọng. Kết quả cho thấy rằng hiệu quả 
kinh tế của HGĐ chăn nuôi theo hướng ATSH đạt 
hiệu quả kinh tế cao, đồng thời kiểm soát dịch bệnh. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách 
thức trong chăn nuôi vịt ATSH, để phát triển chăn 
nuôi vịt theo hướng ATSH một hệ thống giải pháp 
đồng bộ, từ đầu vào cho tới thị trường đầu ra là cần 
thiết để quá trình chăn nuôi và tiêu thụ hợp lý và 
hiệu quả hơn, đặc biệt chú trọng đến thị trường đầu 
ra cho các hộ để khẳng định thương hiệu. 
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