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TRÍCH LỤC 

DANH MỤC 

CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

 ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN NĂM 2018 

(Kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh) 

 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu  

 
Dự kiến kết quả đạt được 

Dự kiến 

thời gian 

thực hiện 

 

Phương 

thức 

thực hiện 

Kinh phí  

dự kiến 

(triệu đồng) 

I. Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp 

1.  

Đề tài: Xây 

dựng quy trình 

kỹ thuật, mô 

hình nuôi ong 

mật và khai 

thác các sản 

phẩm từ ong 

mật tại tỉnh Tây 

Ninh 

- Đánh giá hiện trạng nuôi ong 

mật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: 

(điều tra trên 03 đối tượng ong 

mật là ong ngoại (Apis 

mellifera), ong nội (Apis 

cerana), ong dú (stingless bee)) 

- Xây dựng 02 quy trình kỹ 

thuật nuôi và phòng trị bệnh 

cho 02 loại ong mật là ong 

ngoại và ong dú. 

- Xây dựng 02 quy trình kỹ 

thuật khai thác, sơ chế và bảo 

quản sản phẩm từ ong mật (mật 

ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong 

chúa...) 

- Xây dựng 02 mô hình nuôi 

ong mật cho 02 loại ong ngoại 

và ong dú trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh ( 03 điểm/mô hình).  

- Báo cáo hiện trạng nuôi ong 

mật trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh.  

- Các quy trình kỹ thuật và mô 

hình nuôi ong mật đạt yêu cầu 

kỹ thuật của ngành nông 

nghiệp và môi trường, gồm: 

+ 02 quy trình kỹ thuật nuôi 

và phòng trị bệnh cho 02 loại 

ong mật là ong ngoại và ong 

dú. 

+ 02 quy trình kỹ thuật khai 

thác, sơ chế và bảo quản sản 

phẩm từ ong mật (mật ong, 

sáp ong, phấn hoa, sữa ong 

chúa...) 

 + 02 mô hình nuôi ong mật 

24 tháng Tuyển 

chọn 
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Trong đó: 

- NSNN: 

70% 

- Vốn dân: 

30% 
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- Xây dựng 02 mô hình nuôi 

ong mật trong nhà lưới cho 02 

loại ong mật (ong ngoại và ong 

dú). 

 

cho 02 loại ong ngoại và ong 

dú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

( 03 điểm/mô hình).  

- Báo cáo khoa học tổng kết 

- Đĩa mềm lưu dữ liệu. 

2.  

Đề tài: Xây 

dựng quy trình 

nuôi cá chình 

bông (Anguilla 

marmorata) có 

hiệu quả kinh 

tế cao tại Tây 

Ninh 

- Đánh giá điều kiện tự nhiên 

của tỉnh Tây Ninh có thể phát 

triển các hình thức nuôi phù 

hợp. 

- Xây dựng quy trình nuôi cá 

chình bông (Anguilla 

marmorata) phù hợp với điều 

kiện tự nhiên ở tỉnh Tây Ninh. 

- Đánh giá được hiệu quả kinh 

tế và khả năng nhân rộng mô 

hình. 
 

- Năng suất cao hơn năng suất 

nuôi thực tế. 

- Tỷ lệ sống > 80%; kích cỡ 

trung bình đạt 0,8 – 1kg/con; 

FCR < 2,4. 

- Quy trình và mô hình nuôi 

cá chình bông (Anguilla 

marmorata) thương phẩm có 

khả năng nhân rộng, phù hợp 

địa bàn tỉnh Tây Ninh và có 

hiệu quả kinh tế cao.  

- Báo cáo khoa học tổng kết 

- Đĩa mềm lưu dữ liệu. 

24 tháng Tuyển 

chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


