
Phụ lục 09 

Đăng ký chuyên đề và nội dung chuyên đề theo đặc thù của địa phương 

thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày    tháng 01 năm 2023 của UBND 

huyện Kon Rẫy) 

 

STT Chuyên đề Nội dung chuyên đề 

Thời lượng 

thực hiện 

(ngày) 

01 

Tập huấn kỹ thuật chăn 

nuôi Bò sinh sản và 

phòng trừ bệnh 

- Tập huấn kỹ thuật: 

+ Kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc  

Bò sinh sản. 

+ Kỹ thuật phòng trị các loại 

bệnh trên bò. 

- Hướng dẫn thực hành: 

+ Thực hành cách chăm sóc bò 

sinh sản; 

+ Hướng dẫn sử dụng kiêm tiêm 

và liều lượng thuốc tiêm đối với 

một số bệnh trên bò. 

Không quá 02 

ngày 

02 

Tập huấn kỹ thuật chăn 

nuôi Heo và phòng trừ 

bệnh 

- Tập huấn kỹ thuật: 

+ Kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc  

lợn. 

+ Kỹ thuật phòng trị các loại 

bệnh trên lợn. 

- Hướng dẫn thực hành: 

+ Thực hành cách chăm lợn; 

+ Hướng dẫn sử dụng kiêm tiêm 

và liều lượng thuốc tiêm đối với 

một số bệnh trên  Lợn. 

Không quá 02 

ngày 

03 

Tập huấn kỹ thuật chăn 

nuôi Gà và phòng trừ 

bệnh 

- Tập huấn kỹ thuật: 

 

+ Kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc  

gà. 

+ Kỹ thuật phòng trị các loại 

bệnh trên gà. 

- Hướng dẫn thực hành: 

+ Thực hành cách chăm gà; 

+ Hướng dẫn sử dụng kiêm tiêm 

và liều lượng thuốc tiêm đối với 

một số bệnh trên gà. 

Không quá 02 

ngày 

04 Tập huấn kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, phòng trừ bệnh 

- Tập huấn kỹ thuật: 

 

Không quá 02 

ngày 



2 

 
cây Mắc ca, cây ăn quả 

(Sầu riêng, Na, Xoài,...) 

gắn với cải tạo vường tạp 

+ Tập huấn kỹ thuật trồng và 

chăm sóc cây Mắc ca, các loại 

cây ăn quả. 

+ Kỹ thuật phòng trị các loại sâu 

bệnh hại trên cây mắc ca, cây ăn 

quả. 

- Hướng dẫn thực hành: 

+ Cách trồng, chăm sóc, cắt tỉa 

cành cho cây mắc ca, cây ăn quả. 

+ Nhận dạng một số loại bệnh 

thông thường và hướng dẫn cách 

phòng trị. 

05 

Tập huấn kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, thu hoạch và 

phòng trừ bệnh cây cà 

phê vối 

- Tập huấn kỹ thuật: 

+ Kỹ thuật trồng, chăm sóc thu 

hoạch và bảo quản cà phê. 

+ Hướng dẫn phòng trị một số 

bệnh trên Cà phê. 

- Hướng dẫn thực hành: 

+Thực hành cách chăm sóc, cắt 

tỉa cành cho cà phê. 

+ Nhận dạng một số sâu bệnh 

hại trên cà phê và cách hướng 

dẫn phòng trị bệnh. 

Không quá 02 

ngày 
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