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                                                        QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt chủ trương mua sắm thức ăn hỗn hợp cho đàn gia súc  

của Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh năm 2022 
_ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch 

vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 119/TTr-STC ngày 08/4/2022; 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1285/SNNPTNT-

KHTC ngày 07/4/2022; của Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-

TTGVN ngày 06/4/2022.  

      QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương mua sắm thức ăn hỗn hợp cho đàn gia súc của 

Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh năm 2022, với những nội dung như sau: 

1. Đơn vị mua sắm: Trung tâm Giống vật nuôi tính. 

 2. Danh mục mua sắm (Số lượng; chủng loại; nguồn gốc, xuất xứ): Danh 

mục thức ăn có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam; có trên thị trường được đăng ký 

chất lượng dùng cho gia súc ngoại theo quy định. 

3. Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2023.  

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn 

khác năm 2022 của đơn vị theo Quyết đinh số 715/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2021 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán thu, 

chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc. 

 



Điều 2. Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh thực hiện việc mua sắm đúng quy 

trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh thực hiện việc mua sắm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà 

nước Gia Lai; Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh và thủ trưởng các đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                 KT. CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH                                    

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, NL, KTTH. 

 

                                                                        Hồ Phước Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC MUA SẮM 
Thức ăn hỗn hợp cho đàn gia súc của Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    /4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)  
 

1. Số lượng, danh mục:  

STT Danh mục ĐVT Số lượng 

I/ Thức ăn hỗn hợp cho đàn lợn   

1 Cám hỗn hợp cho lợn nái đẻ, đực giống làm việc kg 156.625 

2 Cám hỗn hợp cho lợn nái mang thai kg 227.050 

3 Cám hỗn hợp cho lợn con cai sữa và sau cai sữa kg 72.800 

4 
Cám hỗn hợp cho lợn đực, cái hậu bị và lợn thịt 

từ 20-50kg 
kg 112.500 

5 
Cám hỗn hợp cho lợn đực, cái hậu bị và lợn thịt 

từ 50kg đến xuất chuồng 
kg 137.500 

II/ Thức ăn hỗn hợp cho đàn bò    

1 Cám hỗn hợp cho bò cái sinh sản kg 25.925 

2 Cám hỗn hợp cho bò hậu bị, bò thịt kg 66.075 

2. Chủng loại, chỉ tiêu, chất lượng chủ yếu cho từng loại gia súc: 

2.1. Lợn đực giống làm việc, lợn nái chờ phối, lợn nái nuôi con: 

Thức ăn hỗn hợp cho các đối tượng này yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

- Độ ẩm (%) tối đa: 13. 

- Protein thô (%) tối thiểu: 17,5. 

- Canxi (%): 0,8-1,4. 

- Photpho tổng số (%): 0,6-1,2. 

- Xơ thô (%) tối đa: 6,5. 

- Lysine tổng số (%) tối thiểu: 1,0. 

- Methionine + Cystine tổng số (%) tối thiểu: 0,65. 

- Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) tối thiểu: 3.300. 

- Dạng cám: Cám viên, đóng gói 25kg/bao, có bao bao lót chống ẩm (bao lót 

ni lon), có nhãn hiệu đúng chủng loại 

- Kháng sinh theo quy định hiện hành, không có hóc môn và chất cấm trong 

chăn nuôi. 

2.2. Lợn nái mang thai, lợn đực, cái hậu bị thay đàn: 

Thức ăn hỗn hợp cho các đối tượng này yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

-  Độ ẩm (%) tối đa: 13. 

-  Protein thô (%) tối thiểu: 15,3. 

-  Canxi (%): 0,8-1,4. 

-  Photpho tổng số (%): 0,6-1,2. 



-  Xơ thô (%) tối đa: 8,0. 

-  Lysine tổng số (%) tối thiểu: 0,65. 

-  Methionine + Cystine tổng số (%) tối thiểu: 0,53. 

-  Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) tối thiểu: 3.000. 

- Dạng cám: Cám viên, đóng gói 25kg/bao, có bao bao lót chống ẩm (bao lót 

ni lon), có nhãn hiệu đúng chủng loại 

- Kháng sinh theo quy định hiện hành, không có hóc môn và chất cấm trong 

chăn nuôi. 

2.3. Lợn con cai sữa và sau cai sữa: 

Thức ăn hỗn hợp cho đối tượng này yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

-  Độ ẩm (%) tối đa: 14. 

-  Protein thô (%) tối thiểu: 18,5. 

-  Canxi (%): 0,35-1,7. 

-  Photpho tổng số (%): 0,5-1,7. 

-  Xơ thô (%) tối đa: 5. 

-  Lysine tổng số (%) tối thiểu: 1,25. 

-  Methionine + Cystine tổng số (%) tối thiểu: 0,65. 

-  Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) tối thiểu: 3.300. 

- Dạng cám: Cám viên, đóng gói 25kg/bao, có bao bao lót chống ẩm (bao lót 

ni lon), có nhãn hiệu đúng chủng loại 

- Kháng sinh theo quy định hiện hành, không có hoc môn và chất cấm trong 

chăn nuôi. 

2.4. Lợn đực, cái hậu bị và lợn thịt từ 20-50kg: 

Thức ăn hỗn hợp cho đối tượng này yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

- Độ ẩm (%) tối đa: 14. 

- Protein thô (%) tối thiểu: 16,5. 

- Canxi (%): 0,35-1,7. 

- Photpho tổng số (%): 0,5-1,7. 

- Xơ thô (%) tối đa: 6. 

- Lysine tổng số (%) tối thiểu: 0,95. 

- Methionine + Cystine tổng số (%) tối thiểu: 0,5. 

- Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) tối thiểu: 3.100. 

- Dạng cám: Cám viên, đóng gói 25kg/bao, có bao bao lót chống ẩm (bao lót 

ni lon), có nhãn hiệu đúng chủng loại 

- Kháng sinh theo quy định hiện hành, không có hóc môn và chất cấm trong 

chăn nuôi. 

2.5. Lợn đực, cái hậu bị và lợn thịt từ 50 kg đến xuất chuồng: 

Thức ăn hỗn hợp cho đối tượng này yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

- Độ ẩm (%) tối đa: 14. 

- Protein thô (%) tối thiểu: 15. 

- Canxi (%): 0,35-1,7. 

- Photpho tổng số (%): 0,5-1,7. 

- Xơ thô (%) tối đa: 7. 

- Lysine tổng số (%) tối thiểu: 0,8. 

- Methionine + Cystine tổng số (%) tối thiểu: 0,45. 



- Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) tối thiểu: 3.000. 

- Dạng cám: Cám viên, đóng gói 25kg/bao, có bao bao lót chống ẩm (bao lót 

ni lon), có nhãn hiệu đúng chủng loại 

- Kháng sinh theo quy định hiện hành, không có hóc môn và chất cấm trong 

chăn nuôi. 

2.6. Bò cái  sinh sản: 

Thức ăn hỗn hợp cho đối tượng này yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

- Độ ẩm (%) tối đa: 13. 

- Protein thô (%) tối thiểu: 14. 

- Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) tối thiểu: 2.400. 

- Xơ thô (%) tối đa: 12. 

- Can xi (%): 0,8 - 1,5. 

- Phốt pho tổng hợp (%): 0,4 - 1,2. 

- Lysine tổng số (%) tối thiểu: 0,4. 

- Methionine + Cystine tổng số (%) tối thiểu: 0,4. 

- Khoáng tổng số (%) tối đa: 10. 

- Aflatoxin tổng số (%): 500 

- Dạng cám: Cám viên, đóng gói 25kg/bao, có bao bao lót chống ẩm (bao lót 

ni lon), có nhãn hiệu đúng chủng loại 

- Kháng sinh theo quy định hiện hành, không có hóc môn và chất cấm trong 

chăn nuôi. 

2.7. Bò hậu bị, bò thịt: 

Thức ăn hỗn hợp cho đối tượng này yêu cầu đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

- Độ ẩm (%) tối đa: 14. 

- Protein thô (%) tối thiểu: 16. 

- Lysine tổng số (%) tối thiểu: 0,3. 

- Methionine + Cystine tổng số (%) tối thiểu: 0,2. 

- Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) tối thiểu: 2.600. 

- Xơ thô (%) tối đa: 12. 

- Can xi (%): 0,5 - 1,6. 

- Phốt pho tổng hợp (%): 0,5 - 1,0. 

- Khoáng tổng số (%) tối đa: 10. 

- Aflatoxin tổng số (%): 500 

- Dạng cám: Cám viên, đóng gói 25kg/bao, có bao bao lót chống ẩm (bao lót 

ni lon), có nhãn hiệu đúng chủng loại 

- Kháng sinh theo quy định hiện hành, không có hóc môn và chất cấm trong 

chăn nuôi. 
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