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T TRINH 
Ban hành Nghj quyt Quy dlnh  khu v1rc thuc ni thành cüa thành ph6, thj 

xã, thj trn, khu dan cir không thrçrc phép chãn nuôi, quy dnh  yang nuôi 
chim yen và chInh sách ho trq khi di dôi cr so' chãn nuôi ra khOi khu vijc 

không thrçrc phép chãn nuôi trên dla  bàn tinh Quãng Tn 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, kS'  h9p thr 6 

Thi:rc hin quy djnh cüa Lutt Ban hành van bàn quy phrn pháp lut näm 
2015 và Diem h, Khoan 1, Diêu 80 Lut Chän nuôi näm 2018. Uy ban nhân dan 
tinhkInh trInh Hi dông nhãn dan tinh Khóa VIII, kS'  h9p thir 6 ban hành Nghj 
quyêt Quy djnh khu virc thutc ni thành cüa thành phô, thj xã, thj trân, khu dan ctr 
không dirçic phép chän nuôi, quy djnh viing nuôi chim yen và chInh sách ho trçl 
khi di d?yi cci câ chän nuôi ra khôi khu vrc không duçc phép chän nuôi trên dja 
bàn tinh Quàng Trj nhu sau: 

I. S1 CAN THIET BAN HANH NGHI QUYET 

Can cü quy djnh ti dim h, khoãn 1, Diu 80 cüa Lut Chän nuôi närn 2018 
quy djnh Uy ban nhãn dan cap tinh trmnh Hi dông nhân dan cap tinh quyêt djnh 
khu virc thuc ni thành cña thành phô, thj xa, thj trân, khu dan cu không ducic 
phép chän nuoi, quyêt djnh viing nuôi chim yen và chInh sách ho trg khi di dOi co 
sâ chän nuôi ra khôi khu virc không duçic phép chän nuôi, do do vic ban hành 
Nghj quyêt là rat can thiêt dé dam bào thirc thi Lut Chàn nuôi nàm 2018 trên dja 
bàn tinh Quãng Trj. 

Ngành chän nuoi tinh Quãng Trj trong nhUng näm gn day cO nhiêu chuyên 
biên tIch crc, gop phân vào phát triên kinh té xâ hi cüa tinh, giãi quyêt vic lam, 
tang thu nhp cho ngi.rôi dan. Chän nuôi dang tirng birOc chuyên djch tü san xuât 
chän nuôi nhó lé sang chän nuôi trang trai,  san xuât tp trung theo huàng hang 
hóa, an toàn djch beth, an toàn v sinh thuc phâm, bão v môi tri.thng. Tuy nhiên, 
chän nuoi trén dja bàn tinh phân Ión vn là chãn nuôi nông h quy mô nhO lé, 
phân tan, näm xen kê trong khu dan Cu; tInh trng ô nhim môi tri.thng cOn xày ra 
tác dng xâu den môi trung xung quanh, tiêm an nguy co büng phát djch bnh, 
ánh hithng den sirc khóe cong dông. Mt khác, hin nay do tOe d dO thj hóa tang, 
mt so co si chän nuôi näm xen kê trong khu dan cu không con phü hçp vOi quy 
hoch phát triên do thj cüa tinh. Vic quy djnh khu vrc không ducic phép chän 
nuOi nhäm giâi quyét tInh tr.ng 0 nhiêm môi trw1ng và cãi thin mOi trtr&ng song 
cho ngu1i dan, gop phân cài tao,  chinh trang do thj phü hqp vâi qua trinh phát 
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trin cüa dja phuong. Ben canh do, vic di dyi cac co s san xut chän nuôi ra 
khOi khu virc không duçYc phép chàn nuôi tao  diêu kin cho CC co s& manh dan 
dâu tir, ma rng quy mô giüp cho hoat dng san xuât chän nuôi on djnh và phát 
triên ben vng; dông thai tao  co sa pháp l2  dé các co quan chtrc nàng có lien quan 
áp diing trong quãn l phát triên san xuât chàn nuôi tai  dja phi.rong. 

Trên Co sâ d xut cüa các da phuong, hin có 181 khu virc dir kin không 
ducic phép chän nuôi tai  các huyn, thành phô, thj xâ. Day là nhng khu virc, 
tuyên du?mg thuc trung tam cüa các huyn, thânh phô, thj xA cO chung các dc 
diem nhu: khu virc trung tam hành chInh, khu nhà a lien kê, mt d dan cu cao, 
khu vuc kinh doanh djch vij, t l dat nông nghip thâp bInh quân 18,75%. Tai 
khu virc nay hin có 32.610 h dan, trong do so h có san xuât chàn nuôi là 2.714 
h và 22 trang trai  chiêm 8,4% tong so h dan trong khu vrc; hâu hêt san xuât 
chàn nuOi tai  khu virc nay là chän nuôi nông h quy mô nhO lé, tn dung. So nhà 
yen tai  khu virc nay gOm 18 nhà yen chiêm 2 8,6% tong so nba yen trên dja bàn 
toàn tinh. Tuy nhiên, vic di dai các co sa chän nuôi can nguôn kinh phi khá lan 
trong cong tác di dai, xây drng Co sâ mOi, tái dan, phát triên san xuât... vi the can 
có sir ho trçl tx ngân sách Nba nuOc. 

Tr quy djnh pháp lut và tInh hInh thirc t nêu trên, vic ban hành Nghj quyt 
quy djnh khu virc thuc ni thành cüa thành phô, thj xã, thj trân, khu dan Cu không 
duçic phép chän nuôi, quy djnh vüng nuôi chim yen và chInh sách h trçl khi di dai 
co sa chän nuôi ra khói khu vrc khOng duçc phép chàn nuôi trên dja bàn tinh 
Quãng Trj là rat can thiêt. 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM XAY DrNG NGH QUYET 

1. Muc dIch 

Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut cüa Hi dng nbân dan tinh v quy 
djnh khu virc thuc ni thành cüa thành phô, thi xa, thj trân, khu dan cu không 
duçic phép chàn nuoi, quy dinh vüng nuôi chim yen và chInh sách ho trçl khi di dai 
co sa chàn nuôi ra khOi khu virc không duçic phép chãn nuOi trên dja bàn tinh 
Quàng Trj dé triên khai thirc hin thông nhât, có hiu qua Lut Chän nuôi; tüng 
buOc chinh trang do thj, nâng cao chat lung cuc song cho nguai dan; dông thai 
h trçi giài quyêt mt phân khó khän ye kinh phi cho các co sa chän nuôi dang 
hoat dng thuc dôi tuçmg phài di dai ra khOi khu virc không ducic phép chàn nuOi 
có diêu kiin duy trI và phát triên san xuât. 

2. Quan diem 

Dam báo dung quy djnh pháp lut v th.m quyên và trInh tir thu t1ic; phü hqp 
v&i quy djnh cüa Lut Chàn nuôi näm 2018 và các quy djnh khác cüa pháp lut 
khàc có lien quan; dam bão sii cong khai, minh bach  trong qua trInh xây dirng 
Nghj quyet. Ni dung Nghj quyêt phü hqp vâi tInh hInh san xuat chän nuôi và chü 
truong, djnh hu&ng phát trién chAn nuôi cüa dja phuong. 

III. QUA TRINH XAY DUNG DU THAO NGH! QUYET 

Dir thào Nghj quyt d di.rc dánh giá tác dng chInh sách; dang tài trên cong 
thông tin din tir cüa tinh; lay kiên cüa Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, các co 
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quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, 
thành phô và dà duçic tong hçp hoàn thin theo dung quy djnh Lu.t Ban hành van 
bàn quy phm pháp luât 2015. 

Dr thào Nghj quy& dâ di.rqc 1y kin thành viên UBND tinh tai  Phiên h9p 
toàn the ngày 15/11/2021. 

IV. BO CUC  VA NQI DUNG CJ BAN DU THAO NGH QUYET 

1. Bo c1c cua duy thao Ngh quyet 

Bô ciic du thão Nghj quyêt gôm 7 Diêu: 

- Diu 1. Pham vi diu chinh và di tuçlng áp dung 

- Diu 2. Khu vixc thuc ni thãnh cüa thành ph& thj xä, thj trn, khu dan cii 
không duçic phép chãn nuOi trên dja bàn tinh Quãng Trj 

- Diu 3. Vüng nuOi chim yn trên dja bàn tinh Quâng Trj 

- Diu 4. ChInh sách h trçi khi di di cci s& chàn nuôi ra khôi khu virc không 
duçic phép chän nuôi 

- Diu 5. Kinh phi thrc hin. 

- Diu 6. Quy djnh chuyn tip 

- Diu 7. T chirc thuc hin 

2. Ni dung co' ban cüa dir thão Ngh quyt 

2.1. Quy dnh khu viyc không dtrçrc phép chän nuôi 

- Khu virc thuc ni thành cUa thãnh ph& thj xa, thj trn, khu dan cii không 
di.rçic phép chän nuôi trên dja bàn tinh Quâng Trj cii the (Phy lyc I cja Dé an kern 
theo T& trinh). 

- C s d xut khu vrc khOng duçic phép chàn nuôi: 

Ni dung quy djnh khu vvc  thuc nôi thành cüa thành ph, thj xã, thj trn, 
khu dan cii không diicc phép chàn nuôi chiia tmg diicic dê cp trong các v.n ban 
quy phm tn.ràc day cüa Nhà rnrOc d ban hành. Day là van bàn dâu tiên dua ni 
dung nay duçc lut hóa vào Lut Chàn nuOi 2018, phân cap cho các tinh quy djnh 
ci the tao  hành lang pháp l cho các dja phixcing xây drng chInh sách. 

D d xut khu virc khOng duçic phép chãn nuOi chi can ci:r Diu 12, Lut 
Chän nuoi näm 2018: Hành vi bj nghiêm cam là chän nuôi trong khu virc khOng 
ducic phép chãn nuOi cUa thãnh phO, thi xã, thi tran, khu dan cii, trir nuôi dng vt 
lam cãnh, nuôi dng 4t trong phOng thI nghim ma khOng gay ô nhiêm môi 
trithng. Theo Diêu 83 Quy djnh chuyên tiêp: Các co sà chàn nuôi xay dijng và 
hoat dng thuc khu vrc khOng duçc phép chän nuôi tnuâc ngày Lust  có hiu lijc 
thi hânh (ngày 01 tháng 01 näm 2020) thI trong th&i han  là 05 näm kê t1r ngày 
Lut Chan nuôi có hiu hrc thi hành phãi ng11ng hoat dng hoc di d&i den dja 
diem phü hqp. 
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2.2. Vung nuoi chim yen 

- Vüng nuôi chim yn trén dja bàn tinh Quâng Trj: 

+ Vüng nuôi chirn yn là vüng nm ngoài khu virc ducic quy djnh tai  Diu 2 
cüa dir thâo Nghj quyêt. 

+ C si nuôi chim yn phài tuân thu các quy djnh cüa nhà nithc v quãn l 
nuôi chim yen di.rçic quy djnh t.i Diêu 64 cüa Lut Chãn nuôi ngày 19 tháng 11 
näm 2018 cüa Quôc hi; phâi dam bão các diêu kin nuôi dtrc quy djnh ti khoàn 
2, Diêu 25 cüa Nghj djnh so 13/2020/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2020 cüa 
ChInh phü ye huàng dan chi tiêt Lut Chän nuôi. 

+ Nhà yn dâ xay drng va hoat dng trixic ngày Nghj quyt nay có hiu lirc 
thi hành näm trong khu virc không duçic phép chän nuôi thI phãi giü nguyen hin 
trng, không discc cth nói, không duçc sir diing ba phóng phát am thanh. 

-Casdxut: 

Hin nay trén dja bàn tinh Quàng Trj có 63 nhà nuôi chim yn v&i tong din 
tIch san nuôi yen là 11.194 m2, so nba yen nuôi tách bit nhà & là 14 nba, so nba 
yen nuôi chung vOi nhã a là 49 nhà, chän nuOi chim yen dang có xu huàng phát 
triên trên dja bàn tinh. 

Hoat dng nuôi chim yn tr& thành ngành ngh mâi, yen là dng vt nuôi 
khác duqc quy djnhtrong Lut Chãn nuôi (Diêu 64. Quãn l nuôi chim yen) và 
Diêu 25 Nghj djnh so 13/20201ND-CP. 

2.3. ChInh sách ho trçr khi di doi co' so' chàn nuôi ra khOi khu virc khOng 
thrçvc phép chãn nuôi 

- Di vOi chän nuôi quy mô nông h, mirc h trç 4.000.000 dng/h (bn 
triu dOng/h). 

- Di vài trang trai  chãn nuOi quy mô nhO, mirc h trg 6.000.000 dông/trang 
trai (sau triu dông/trang trai). 

- Di vâi trang trai chän nuOi quy mô vra, m&c h trçy 10.000.000 dngItrang 
trai (mixäi triu dOng/trang trai). 

- Di vài trang trai  chãn nuôi quy mô lan, müc h trV 15.000.000 dông/trang 
trai (mu&i lam triu dông/trang trai). 

3. Kinh phi thrc hin 

3.1. Tong kinh phi thijc hin d an: 3.364 triu dOng. 

3.2. Ngun kinh phi: Ngun kinh phi h trçY trirc tiêp dê thirc hin vic di 
d&i chuông trai ra khOi kbu vrc không di.rqc phép chän nuôi bô trI tü ngân sách 
tinh (UBND các huyn, thành ph6, thj xã can dôi bô trI ngân sách dôi rng theo t' 
l ngân sách tinh 70%, ngãn sách huyn 30% dê thrc hin). 
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Trên day là ni dung d nghj ban hành Nghj quyt quy djnh khu virc thuc 
ni thành cüa thành phô, thj xâ, thj trân, khu dan cu không ctuçic phép chän nuôi, 
quy djnh vüng nuôi chim yen và chInh sách ho trq khi di di cc sâ chän nuôi ra 
khói khu vurc không duçic phép chän nuôi trên dja bàn tinh Quãng Trj, Uy ban 
nhân dan tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./. 

(Ha sd gi kern theo: (1) N(5i dung chi tjlt D án, (2) Dir tháo Nghj quyt cia 
HDND tinh) 

NuinhIn: 
- Nhi.r trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Sô NN và PTNT; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Liru: VT, NN. 

Vö Van Hu'ng 



UY'BAHM AN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VLT NAM 
.T!NHJ$G '• Bc 1p - Tii do- Hnh phuic 

7'T:  / oE AN 
khu vurc thuc ni thành cüa thành phô, thj xä, th trn, 

khu dan cur không dtrç'c phép chàn nuôi, quy dnh  vüng nuôi chim yen và 
chInh sách h try khi di dri co' sr chän nuôi ra khôi khu viyc không 

thrqc phép chän nuôi trên dla  bàn tinh Quãng Tr 
(Kern theo T& trInh  so (203 /TTr-UBND ngàyl9/11/2021 cia UBND tinh) 

PHAN I 
SI)' CAN THIET VA CAN C15 PHAP L XAY DI)'NG oE AN 

I. SI)' CAN THIET XAY DI)'NG oE AN 
Trong nhüng näm qua, san xut chän nuôi có nhirng buc phát triên manh  me 

trong phircing thirc, quy mô chàn nuôi. Cáo chü tru'ang, chInh sách cüa Dãng và 
nhà nuàc trong linh virc chän nuôi di vào thirc tiên san xuât dã khuyên khIch 
ngui chAn nuôi chuyên dôi phrnng thiirc, phát triên san xuât chàn nuôi. Chàn nuôi 
phát triên manh  theo hithng trang trai cong nghip, chàn nuôi lien kêt theo chuôi 
giá iii, an toàn djch bênh và bão v môi trung; chän nuôi tirng bithc phát triên tth 
thành ngành san xuât hang boa dã giãi quyêt vic lam, tang thu nhp cho nguâi 
dan và gop phan phát triên kinh tê - xA hi cüa tinh. Ben canh  nhing kêt qua dat 
thrc, san xuât chän nuôi trong thi gian qua cflng gp nhiêu khó khàn lan nhu giá 
san phâm chän nuOi bat on, tInh hInh bnh djch tá 1cm Châu Phi, các loai djch bnh 
khác trên 4t nuoi din biên phüc tap và ành h'irâng cüa dich bnh Covid 19. Chän 
nuôi chü yeu van là nông h, quy mô nhO lé, phân tan, näm xen k trong khu dan 
Cu, vic thu gom, xir l nuóc thai, chat thai chän nuôi chua trit dê, tInh trang 0 
nhiêrn môi tri.rang can xãy ra... Day là mt trong nhrng nguyen nhân chInh luôn 
tiêrn an nguy Ca büng phát djch bnh trén dan vt nuôi, dc bit nguy ca cao lay 
nhiêm các bnh truyên nhiêm nguy hiêm tir dng vt sang ngi.r&i. 

Trong nh&ng tn tai,  bt ctp chung cüa linh vrc chän nuôi thI vic chàn nuôi 
tai khu vrc noi thành, noi thi, chän nuôi trong khu dan ci.r là van dê kn, nhay cam. 
Do toe d dO thj hóa tang nhanh, mt sO cci sâ chän nuôi näm xen kë trong khu 
dan Cu' không con phü hp vâi quy hoach phát triën do th cüa tinh, cong tác báo 
v môi tnthng, xir l' chat thai không bão dam quy dnh hotc chu'a trit dê, gay tác 
dông xâu den môi tnrmg xung quanh, ãnh hrnng den sirc khOe cong dông Va 
nguy Ca lay lan djch bnh tai  các khu virc có mt d dan so cao, khu ni thành cUa 
thành phô, thj xã, thj trân. Cüng vâi do, nhüng nam gân day hoat dng nuôi chim 
yen trén dja bàn tinh dang Co xu huàng phát triên manh  me, mang lai  hiu qua 
kinh tê cao và m& ra hthng di mâi trong san xuât chän nuôi. Tuy nhiên, hâu hêt 
cac h hoat dng dn diii gay nuôi chim yen dêu tir phát; nuôi trong khu dan cu, 
t.n diing tang trên cüa nhà a dê nuOi chim yen. PhLrang thirc nuOi chim yen chü 
yêu là dan diii thông qua vic sü diing thiêt bj am thanh dé thu hiit chim yen den trñ 
ng và lam tO; he thông am thanh và ma suôt ngày dém phát sinh nhiêu van dé 
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tiêu circ nhii: ô nhim ting n, ô nhim môi trurng tr chit thai, nguy co djch 
bnh, ãnh huàng den di song cong dông dan cu. 

Theo báo cáo rà soát, thông ké cüa liJy ban nhân các huyn, thành phô, thj xã 
thI khu vuc noi thành cüa thành phô, thj xà, thj trân tai  Quãng Trj hin Co 42.893 
ho dan, trong do cO 14.469 h dan có san xuât chän nuôi (chiêm 33,7%), trong do 
có 301 h chän nuôi cO h thông x1r 1r chat thai chän nuôi (chiêm 2,08% tong so 

ho chàn nuôi t?i  khu vrc ni thành, ni thj). Vê tong dan 4t nuôi tai  khu vrc nay 
gôm 6.421 con trâu bO, 23.730 con 1cm, 295.139 con gia cam và 8.200 con vt 
nuôi khác. Vê hlnh thirc, quy mô chän nuoi có 33 trang trii chän nuôi và 14.436 
cc sO chàn nuôi quy mô nông ho. Vê chän nuOi chim yen toàn tinh Quáng Trj hin 
có 63 nhà nuôi chim yen vi tong diên tIch san nuOi yen là 11.884 rn2, so nhã yen 
nuôi tách bit nhà a là 14 nhà, so nha yen nuôi chung vâi nhà a là 49 nhà. 

D giãi quyt nhüng tn tai,  bt cgtp trong vic chàn nuôi tai  khu vrc nôi 
thành, noi thj, chàn nuOi trong khu dan cu và nuôi chim yen, báo dam phát triên 
san xuât chän nuôi phii hçmp vri các quy dnh cüa pháp 1ut, dông thai khOng lam 
ành hithng den môi tnrang, cánh quan do thi... phü hçmp vOi diêu kin và thirc trng 
chàn nuôi tai  tinh Quãng Trj, thI vic xây dirng Dê an "Quy djnh kizu vi'c thuc 
n3i thành cüa thành phô, t/zj xã, thj trn, khu dan en' không duic phép chän 
nuôi, quy djnh yang nuôi chim yen và chInh sad, ho trçr khi di dô'i co' sO' chán 
nuoi ra khOi khu vrc khOng du'icphép chän nuOi trén dja bàn tlnh Qudng Trj" 
là hêt sirc can thiêt. 

II. CAN Ct PHAP L 

- Lut Chän nuôi s 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 nám 2018 cüa Quôc Hi; 

- Lut Thu y ngày 19 tháng 6 nàm 2015 cüa Quôc Hi; 

- Nghj djnh s 13/2020/ND-CP ngày 21 tháng 01 nàm 2020 cüa ChInh phil 
Huàng dan chi tiét Li4t Chàn nuôi; 

- Nghj djnh s 14/20211ND-CP ngày 01 tháng 03 näm 2021 cüa ChInh phü 
ye Quy djnh xü pht vi phtm hành chjnh v chän nuôi; 

- Quyt djnh s 1 520/QD-TTg ngày 06 tháng 10 näm 2020 cüa ThU tuthng 
ChInh phU Phê duyt Chiên hrçmc phát triên chàn nuôi giai dotn 202 1-2030, tam 
nhIn 2045; 

- Thông tu so 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 nAm 2019 cüa B 
Nông nghip và PTNT ye vic huàng dn mt so diêu cUa Luat  Chän nuôi ye hot 
dng chän nuôi; 

- Can cr thirc trng chàn nuôi khu vrc thuc ni thành cUa thành ph& thj xà, 
thj trân và nuôi chim yen t?i  tinh Quàng Tn. 

PHAN II 

THIXC TRANG SAN XUAT CHAN NUOI TREN 
DIA BÀN TINH QUANG TRI 

I. TINH HINH SAN XUAT CHAN NUOI 
1. Kt qua san xuât chän nuôi chãn nuôi giai doin 2017-2020 
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San xut chän nuôi giai doan 20 17-2020 phãi di mt vài nhiu khO khän, 
thách thirc, giá san phâm chàn nuôi trong các narn 2017, 2018 giãm sâu, bnh 
Dich tà km Châu Phi, djch bnh Covid 19 và dçit lü Iit ljch sir trong närn 2020 dã 
gay thit gay thit hi nng nê dôi vài san xuât chàn nuôi. Tuy nhiên, nhs th?c 
hin tot các chü tnwng, chInh sách cüa Dãng và nba nuàc cüng vOi quyêt tam day 
manh co cau Iai  nông nghiép gän vâi thc hin Chxang trInh MTQG xây dijng 
nông thôn mâi, san xuât chàn nuoi dä vixclt qua khó khãn và có nhüng brnc phát 
triên on djnh, phixang thirc chàn nuôi phát triên mtnh theo huàng trang tr?i  Cong 
nghip, ban cong nghip; chat lixçmg vt nuôi ducic nâng cao rö ret. Các hoat dng 
chuyên giao và irng diing khoa h9c k thut &rccc day manh  và áp diing rng rài 
gop phãn tang näng suât, chat hrçing và hiu qua kinh tê cho ngi.thi chän nuOi. Kêt 
qua san xuât chän nuôi: (so lieu theo ph 4w 1) 

- Tng dan 4t nuoi và san lucrng chän nuôi 2017 - 2020: tuy tng dan 4t 
nuOi giãm rnnh nhixng nhi chat lixçmg dan 4t nuôi duçc tang len nén san h.rçmg 
thjt hai xuât chuông giàm nhe t1r 39.3 10 tan (nam 2017) xuOng 37.337 tan (närn 
2020). Dan trâu co xu huàng giãm do vic áp diing ca gii hóa trong khâu lam dat 
ngày càng phát triên và din tIch dOng cO ngày càng giám; tong dan bô näm 2020 
là 56.601 con giâm 16,10% so vOi näm 2017; tOng dan 1cm näm 2020 là 147.998 
con, giãm 39,97% so vâi näm 2017; tong dan gia cam 11am 2020 là 3,62 triu con, 
tang 44,8% so vài nàm 2017. 

- Phucing thirc chán nuôi: phucrng thüc chãn nuôi chuyn bin manh  me và 
dat dtrçic nhü'ng kêt qua nôi bet,  các hlnh thüc chän nuôi theo huàng trang tr?i 
cong nghip, bàn cong nghip ngày càng phát triên; các mô hInh lien kêt theo 
chui giá trj trong chàn nuôi ngày càng dixçic nhân rng và phát huy hiu qua. Den 
näm 2020, toàn tinh có 243 trang tr?i chän nuOi nuOi 1cm, bô và gia cam tang 206 
trang trai so yen nàm 2017 (37 trang trai); trong do, có 04 HTX chAn nuoi, 60 
trang trai chàn nuôi gia cOng, 02 trang tr?i  chän nuôi cia duçnc cap giây cht:rng nhn 
VietGap, có 54 trang trai thig ding cong ngh cao. COng tác khuyên khjch thu ht 
các doanh nghip dâu tu lien kêt, üng diing khoa hpc cong ngh trong linh virc 
chän nuôi dirçic quan tam, giai doan 20 17-2020 co gân 30 doanh nghip dâu tu vào 
1mb vrc chàn nuôi. 

- Cht 1uçxng dan t nuOi: các ging 4t nuOi nãng sut chat liicing cao duçvc 
nhp nuôi phO biên rtng rãi, trong chàn nuôi 1cm vic nhp nuôi các giOng 
Yorshire, Landrace, Duroc, Pietran, Pi-Du và tO hpp lai 2 máu, 3 máu cUa các 
giông, cia gop phân nâng cao ch.t krcing dan giông, mang lai  nAng suât, hiu qua 
cao trong chän nuôi 1cm; chat 1ucmg dan lan ngày duçc nâng cao, den närn 2020 t' 
1 dan km ngoi, 1cm lai ngoai chiém 80,76% tong dan 1cm (trong do dôi v&i dan 
1cm nái: t' 1 1cm nái ngoai dat  31,2% tong dan 1cm nái, t' 1 ign nái lai ngoi dat 
56% tong dan lcm nái). Chucmg trInh cái tao  dan bO yang dta  phuang bang phuang 
pháp thi tinh nhân tao  dugc day manh, mang lai  hiu qua cao, gop phân näng cao 
chat hrcmg dan bO. Den nàm 2020, t 1 dan bô lai Zebu chiêm trén 55,8% tOng 
dan bO toàn tinh. 

Chuyn giao, ing diing khoa hçc k thutt trong chan nuôi: các boat dng 
chuyên giao và i.r11g diing khoa h9c k thut, khuyên nông chän nuOi tiêp tiic di.rçc 
day manh;  luOn chü dng, khuyên khIch, thüc dày, dâu tu vic ap dicing khoa h9c, 
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cong ngh trong chän nuôi. Trong thai gian qua, các mô hInh chàn nuôi theo 
phuong thc cong nghip, ban cong nghip áp diing các tiOn b k' thut nhu: 
giông mâi nàng suât cao; nuôi bang chuông kin, tir dng hóa các khâu thüc an, 
nuâc uông, tiêu dc khir trtXng... ngày càng dixçc áp dung rng rài. Các giãi pháp 
áp diing xr 1' chat thai chän nuôi nhu Biogas, dm lot sinh hc ngày càng dixçc 
nhân rng gop phân nâng cao chat lucmg san phâm, hiu qua kinh té và dam bão 
v sinh, an toàn djch bnh. 

2. V hin tring chän nuôi tai khu vijc ni thành, ni th! vã khu virc 
xuât không dtrçc phép chãn nuôi 

2.1. Hin tring chán nuôi 4zi khu vyc n5i thành, ,z5i thj 
Toàn tinh Quáng Trj hin có gn 70.000 co sO' chàn nuOi, trong do chàn nuôi 

tai khu vrc ni thành cüa thành phô, thj xã, thj trân ti Quàng Tn hin CO có 
14.469 cc sc chän nuoi, chiêm 20,67% tong so ca si chän nuôi toàn tinh; so c sâ 
chän nuoi có h thông xr l' chat thai chän nuôi chi cO 301 ca s, chiêm 2,08% 
tong so cy sO chàn nuôi tai khu vuc ni thành, ni th. Vê tong dan vt nuôi tai  khu 
vrc nay gôm 6.421 con trâu bO, 23.730 con 1cm, 295.139 con gia cam và 8.200 con 
vt nuôi khác. Vé hInh thirc, quy mô chãn nuôi có 33 trang trai chàn nuOi và 
14.436 cci sO chän nuOi quy mô nông h. (So lieu hin trgng chán nuOi khu vrc nç3i 
thành, n5i thj theophy lyc 2). 

2.1. Hin trçing chàn nuôi 4ii khu vi'c d xujt không dwcphép c/ian nuôi 
Trén c sO d xut cüa các dja phuang, hin CO 181 khu virc không ducic phép 

chàn nuOi ti cac huyên, thành phô, thj xã. Day là nhüng khu vrc, tuyên di.rOng 
thuc trung tam cüa cac huyn, thành phô, thj xã cO chung các dic diem nhu: khu 
vuc trung tam hành chinh, khu nhà 0 lien kê, mt d dan cu cao, khu vrc kinh 
doanh djch vi, t3' 1 dat nOng nghiêp thâp bInh quân 18,75%. Tai  khu vrc dé xuât 
không duçic phép chän nuOi trén dja bàn tinh Quàng Trj hin có 32.610 h dan, 
trong do sO ho có san xuât chän nuôi là 2.714 h, 22 trang trai  chiêm 8,4% tOng sO 
h dan; hâu hêt san xuât chän nuôi tai  khu vrc nay là chAn nuoi nông h quy mô 
nhO lé, t.n diing. SO nhà yen tai  khu vrc nay gôm 18 nhà yen chiem 28,6% tong so 
nhà yen trên dja bàn toàn tinh. Vic quy djnh khu virc thuc ni thành cüa thành 
phô, thj xa, thj trân, khu dan cix khOng dtrçic phép chän nuôi nhln chung khOng ãnh 
hithng nhiêu den sinh ké cüa nguOi dan tai  khu vrc nay và không ành hixOng nhiêu 
den tInh hInh phát triên san xuat chän nuôi chung cüa toàn tinh. 

3. V hin tring chàn nuôi chim yn 
Trong nhiing näm gn day, tInh hinh chàn nuôi trên dja bàn tinh bt dtu phát 

triën, tuy nhiên do chàn nuOi chim yen mang tinh tir phát Va thiêu các quy djnh, 
hithng dan ci1 the ye diu kin nuôi chim yen nén hâu het nhà nuOi chim yen dêu 
nàm trong khu dan cix, nguy c gay ô nhim môi trix0ng, ãnh huOng den dOi sOng, 
sinh hoat cUa cong dOng dan cix xung quanh, nhât là ô nhiêm bOi am thanh dan di 
chim yen. Den nàm 2020, toàn tinh Quàng Tij có 63 nhà nuOi chim yen v&i tOng 
din tich san nuôi yen là 11.884 m2, phân lOn nhà yen du'gc ttn d%lng tang trén cüa 
nha 0 cUa nguOi dan, so nhà yen nuOi tách bia nhà 0 là 14 nhà (22,2%), so nhà 
yen nuôi chung vOi nhà 0 là 49 nhà (77,8%). Nba nuôi chim yen tp trung nhiéu 
nhât t?i  thành phô Dông Ha vOi 25 nhà yen chiém 3 9,7% tong so nba yen toàn 
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tinh. Vài dc tinh là chim hoang dã, sang thành dan 1ón, bay lugn trên cao rat khó 
kiêm soát djch bnh, nên viêc nuôi chim yen trong khu dan Cu, gAn vOi nci a cüa 
nguai dan tiêm an nhiêu nguy cc gay mt an toàn sinh h9c, djch bnh cho dng 
4t và süc khôe con nguai. (So lieu hiên trçing chãn nuOi chirn yen theo phy lyc 3) 

II. T!NH HINH DICH  BINH 
Giai doan 2017-2020, tInh hmnh djch bnh trén 4t nuôi vn din ra trên dja 

bàn tinh ãnh hixang lón den san xuât chän nuôi. Trong do, các djch bnh mai nhix 
Djch tã 1cm Châu Phi, Viêm da nôi cue trên trâu bô xuât hin và gay thjt hai  nng 
nê cho ngixai nông dan. Cii the: 

- Bnh Cñm gia cam: xay ra trong 02 näm 2017 và 2020, tong so gia cam 
bnh, chêt, tiêu hüy 5.992 con. 

- Bnh La mom long móng gia siic: xãy ra lien tc tfx näm 2017-2020, vOi 
tong so 4.0 12 con gia sue (bô, 1cm) mac bnh, chêt và tiêu hüy 1.663 con 1cm. 

- Bênh dich tã 1cm Châu Phi: 

+ Xáy ra trên dja bàn tinh tir ngãy 25/3/20 19, trong nàm 2019, bnh Djch tã 
km Châu Phi xãy ra trên dan km cüa 10.798 h chän nuôi tai  543 thôn cüa 119 xã, 
phumg, thj trân thuc 09 huyn, thj xa, thành phô và huyn dão Con CO. Tong so 
1cm mac bnh và dã tiêu hUy là 54.547 con vâi tong tr9ng hxçrng là 2.953.538,2 kg. 

+ Näm 2020, bnh djch tã 1cm Châu Phi cO xu hung giàm, tang s 'cm cht 
và tiêu hñy 1.517 con vai tong tr9ng lucmng tiêu hüy là 77.553 kg. 

- Djch bnh Viêm da ni cue: Djch bnh bt du xuât hin vâo ngày 
06/12/2020, tInh den ngày 31/12/2020 có 09 con bO mac bnh; tiêu hUy 03 con, 
tong tr9ng li.rng tiêu hUy: 1.107 kg. 

NhIn chung, giai doan 2017-2020 cãc djch bnh nguy him trên Vtt nuôi xày 
ra dã gay ãnh huOng n.ng ne den tmnh hmnh san xuât chãn nuôi. Trong do rnt trong 
nhfmg nguyen nhân chInh lam djch bnh büng phát và khó không chê là h chàn 
nuôi nhO lé, các h chän nuôi 1cm dan xen trong các khu dan Cu. 

III. JJANH GIA CHUNG 
1. Thun lqi 
- Duçmc sir quan tam cUa Dáng và Nhà nithc, sir d.0 tix, chi dao  cüa các cap tü 

Trung uong den dja phuung, dac  bit vic ban hành các chinh sách phát triên 
ngành nông nghip nói chung và chän nuoi nOi riêng nen ngành chAn nuOi dã có 
nhüng buâc tang dáng kê. So hrcmg 4t nuôi tuy giâm do ãnh huO'ng cüa các loai 
djch bnh nguy hiëm, thy nhiên chat lucmng giông 4t nuOi tang len rO ret;  phuong 
thuc chAn nuoi ngày càng phát triên theo huàng tp trung, thâm canh, ban cong 
nghip và cong nghip ,gän vâi dam bão v sinh rnôi tru0ng; cong tác phông, 
chông djch bnh dixoc to chüc, thirc hin hiu qua gOp phân han  chë thit hai  cho 
nguai chän nuôi. 

- Vic ban hành Luât Chan nuôi, Nghj djnh hu&ng dn Lut chãn nuôi và các 
thông ttr dã nâng cao hiu qua quãn l nhà nuac trong lTnh virc ChAn nuOi. 

- Tinh dâ chi dao trin khai thuc hin t& cOng tác tái ca c.0 ngành nông 
nghip theo hithng hin dai,  toàn din ben vüng; dông thai thirc hin nhiêu giài 
pháp, chInh sách nhäm day manh  thu hut dau ti.r, kCu gi các dir an, nguOn hrc hp 
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tác quc t vào du tr trén linh vrc nông nghip, nông thôn nói chung và chàn 
nuoi nói riêng. Citng vài vic day mtnh cãi cách hành chInh, nhât là dan giàn hóa 
nhiêu thU titc hành chInh tio diu kiên thuân lai cho các nhà dâu tu thirc hin các 
d? an chän nuôi trên dja bàn tinh gop phân thUc day phát triên ngành chän nuôi, 
mang iaj  hiu qua kinh té cho ngixi dan. 

2. Khó khän 
Ben canh  nhüng kt qua dat disçic, trong phát trin san xut chän nuôi con 

gp mt so khó khän, han  ché: 

- Quy mô các loai vt nuôi cUa tinh cOn nhô, phân tan, chua di.icic quy hoach 
dé khai thác các tiêm näng ku the cUa các dja phuong mang lai  hiu qua kinh tê 
cao và on djnh cho ngithi chän nuoi. Phixang thUc chän nuôi cUa ngithi nông dan 
tai tinh mc dU có nhiêu chuyên biên nhung van chua thoát khôi tmnh trang quãng 
canh, tan diing, nhO lé. Thiêu manh dan dâu ttr thâm canh, ma rng quy mô, lien 
doanh liOn kêt dO tao  san phâm hang hóa. Chat krng san phâm chxa cao. 

- Cãc tin b k thutt dà duqc trin khai ap ding cho hiu qua nhung vic 
nhân rông mô hInh con khó khAn, nguon von dâu tu con han  hçp, mt so chinh 
sách h trçY ye phát triên chän nuôi cOn nhiOu bat cap. 

- San phAm chän nuôi san xut duqc chU yu vn tir cung tr cap, thiêu tInh 
canh tranh; thj trixOrng dâu ra cUa san phâm chàn nuôi phii thuc vào thuung lái 
nOn giá cá bâp bOnh. 

- Tinh hInh thai tit, khi hu ngày càng khc nghit, bin di bt thithng. 

- Djch bnh nguy him trOn dan vt nuôi luôn luôn tim n và thuang xuyên 
xãy ra, dc bit là thit hai  do bnh dich tá lan Châu Phi tr näm 2019 den nay và 
djch bnh ViOm da nôi ciic trOn trâu bO bUng phát tr cuOi nàm 2020 gay thit hai 
lan vO kinh tO cUa nOng dan và ngân sách nhà rnthc, ãnh huOng dOn sUckhôe cUa 
cong dông. Van dê kiOm soát, xU 13" chat thai trong chän nuôi cOn han  chê, gay ánh 
hithng tui môi truang và dai song nguäi dan. 

PHAN III 

NQI DUNG CUA oE AN 

I. QUAN DIEM, MUC  TIEU VIC XAY DuNG BE AN 
A 1. Quan diem xay drng de an 

Dam bào dUng quy djnh pháp luât v thm quyn và trInh tir thU ttc; phU hçup 
vâi quy djnh cUa Lut Chän nuôi nàm 2018 và các quy djnh cUa pháp 1ut CO lien 
quan; dam bão sir cong khai, minh bach  trong qua trinh xây dixng dO an. Ni dung 
dê an phU hçup vOi tInh hInh san xuât chän nuôi va chU throng, djnh huàng phát 
triOn chàn nuôi cUa dja phirang. 

2. Miic tiêu 
2.1. Mic tiêu chung 
Quy djnh khu virc thuc ni thành cUa thành ph& thi xã, thj trân, khu dan cu 

không duc phép chän nuoi, quy djnh ng nuôi chim yen và chInh sách ho tr 
khi di dai co sà chän nuôi ra khOi khu vrc không duçxc phép chãn nuôi trOn dja 
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bàn tinh Quãng Trj lam c so' pháp 1' chi dao  t chü'c thirc hin, dam bão, hiu qua 
Luât Chän nuôi trên dja bàn tinh Quâng Trj; giüp các dja phi.rcmg và co quan chüc 
näng áp dung trong cong tác quán 1r nhà nuo'c ye hoat dng chän nuôi, boat dng 
nuôi chim yen; khäc phiic tInh trng ô nhim môi trtthng do chat thai chännuôi 
trong ni thành cüa thành phô, th xa, thj trân, khu dan cu, dam bão sinh kê cho 
nguo'i dan, dam bào phát triên chän nuôi hiu qua, ben vung, nâng cao chat h.rcing 
cuc song cho nguo'i dan. 

2.2. Muc tiêu cu t1z 
- Nhm C11 th hóa dim h, khoãn 1, Diu 80 cüa Lut Chän fluoi. 

- Quy dinh chi tit các khu vrc thuôc ni thành ci:ta thành ph6, thj xã, thj trn, 
khu dan cu không duqc phép chän nuoi, Quy djnh vüng nuôi chim yen và quy 
djnh Cu the chinh sách h trçi, tao diêu kin thun lçii cho các co so' chän nuôi 
thuc din phái di dâi ra khOi khu virc không duccc phép chàn nuOi trên dia bàn 
tinh Quãng Trj. 

- Tao hành lang pháp l' cho các dja phuong và các co quan chirc nàng áp 
ding trong vic triên khai thirc hin. 

- Kbông cO co so' chän nuôi mo'i phát sinh trong khu virc không du'gc phép 
chän nuOi tir ngày dê an nay ducic phê duyt. 

- Dn näm ht näm 2023, Co 50% s co so' chän nuôi nm trong kbu vrc 
không dirqc phép chän nuôi cüa thành ph, thj xã, thj trân, khu dan cix phãi ngrng 
boat dng hoc di do'i ra khOi khu vijc kbông duqc phép chàn nuôi. 

- Triiâc ngày 01 tháng 01 näm 2025, 100% co so' chän nuôi nrn trong khu 
vrc khOng di.rçic phép chàn nuôi phái ng11ng boat dng hoc di do'i den dja diem 
phühp. 

- Ban hành các chinh sách h tro' cho các co' so' chän nuOi khi di do'i ra khOi 
kbu vrc không duqc phép chän nuOi trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

II. PHAM VI, JJOI TIIqNG, GIAI THICH TU' NGU' 
1. Pham vi 

D an nay quy djnh khu vrc thuc ni thành càa thành ph, thj xã, thj trn, 
khu dan cix không duqc phép chän nuôi (gui tat là khu vurc không dugc phép chàn 
nuoi), quy djnh ving nuOi chim yen và chInh sách h trçi khi di do'i co so' chän 
nuôi ra khOi khu vrc khong duçc phép chän nuOi trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

2. Di tu'qng 
- T chic, Ca nhân tham gia các boat dng chàn nuOi gia sue, gia cam và 

dng 4t khác trong chAn nuOi tro' nuOi dng vt lam cành, nuOi dng yt trong 
phOng thI nghim ma khOng gay ô nhim môi tnxo'ng tren dja bàn tinh Quãng Trj. 

-Các co quan, ban, ngành, dja phuong lien quan trong qua trInh theo döi chi 
dao, tO chüc thirc hin dê an nay. 

3. Giil thIch tfr ngü 
- Co so' than nuôi: là noi nuôi sinh tnxâng, nuôi sinh san vt nuOi. Co so' chän 

nuOi bao gOm: Chãn nuOi trang trai quy mô bàn, quy mO vüa, quy mô nhO; chän 
nuôi nông ho. 
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-' Dn dii chim yn: là vic sü dung các bin pháp k thut dé thu hiit chim 
yen ye lam to trong nhà yen. 

- Hoat dng nuôi chim yn: bao gm d.n dxi, p nx, gay nuôi chim yen và 
khai thác to yen. 

- Nhà yin: là cong trInh xây dirng mâi hoc cái tao  d nuôi chim yn. 

- Loa phóng: là thit bj am thanh d dn dii chim yin, dugc dt a ngoài ci:ra 
lôi ra, vao cüa chim yen. 

- Khu dan Cu: là nai tp hçp ngithi dan, h gia dInh Cu trü tp trung trong 
pham vi mt khu v1rc nhât djnh, bao gOm: Khórn, âp, to dan phô và dan vj dan cu 
tirang ducxng. 

III. NQI DUNG, GIAI PHAP THV'C HIIN 
1. Khu v1c không thrçrc phép chán nuôi và vüng nuôi chim yen 
1.1. KI,u vrc k/zông tturcphép chän nuôi 
Quy djnh khu vixc thuôc nôi thành cüa thành phi, th xâ, th trn, khu dan cu 

không d'irçic phép chàn nuOi trên dia bàn tinh Quâng Trj (chi tiêt theo phy lyc 4 
kern theo) 

1.2. Quy djnh yang nuôi chim Yn 
- Vüng nuOi chim yn là yang nm ngoài khu vtrc không duçic phép chàn 

nuôi trén da bàn tinh Quãng Trj. 

- Ca si nuôi chim yn phãi tuân thu các quy djnh cüa nhà nithc v quân 1' 
nuOi chim yen duc quy djnh tai  Diêu 64 cüa Lut Chàn nuôi ngày 19 tháng 11 
näm 2018 cüa Quôc hi; phãidãm bão các diêu kin nuôi duc quy djnh tai  khoán 
2, Diêu 25 cüa Nghj djnh so 13/2020/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2020 cüa 
Chinh phü ye hithng dan chi tiêt Lut Chän nuOi. 

- Nhà yn dã xây drng và hoat dng truàc ngày d an nay duçic phé duyt 
(Nghj quyêt có hiu lirc thi hành) näm trong khu vrc không dugc phép chàn nuôi 
thI phài giü nguyen hin trng, không duçic cai nâi, không di.rçc sü ding ba 
phóng phát am thanh. 

2. Giãi pháp thirc hin 
2.1. V cong tác thông tin tuyên truyên 
- Dy mnh cOng tác thông tin, tuyén truyn vâi hInh thirc tuyen truyên da 

dang các chü truong, quan diem chi do các cap ye phát triên chän nuôi, các quy 
dnh cüa pháp lut ye chàn nuoi và các chInh sách hO trçi có lien quan nhäm nâng 
cao nhtn thiirc, hành dng trong nhân dan ye thirc hin pháp lut ye chãn nuôi, bào 
v mOi tnrng, tao  s1r dOng thun cüa nguai dan trong vic triên khai thirc hin. 

- Vn dng các co s& chàn nuôi chip hành vic ngi1ng boat dng chän nuOi 
hoàc di dô'i co sa chàn nuOi nàm trong khu vrc khOng dugc phép chãn nuOi den 
dja diem chàn nuOi phu h. 

2.2. V quy hozch 
Trén co sâ Quy hoach tng th phát trin kinh th - xã hi tinh Quãng Trj, Quy 

hoach tOng the phát triên h thông do thj trén dja bàn tinh Quãng Trj, Quy hoach 
phát triên ngành nông nghip tinh Quãng Trj tiêp tVc  rà soát, bô sung quy hoch 
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phát trin chàn nuoi, quy hoach xây thrng nông thôn m9i tai  các dja phixang. 
Trong dó,tp trung quy hoch các khu chän nuôi tp trung, bô trI qu5 dat dé dam 
báo nhu câu chàn nuôi cüa ngithi dan thirc hin vic di dcii ra khôi khu virc không 
dixçic phép chän nuoi. 

2.3. V ti ch&c thj tru'o'ng tiêu thi san phim chán nuôi 
- Khuyn khIch phát trin chän nuôi theo chui giá trj, lien kt vOi các doanh 

nghip nhäm dam bão dâu ra on djnh, nâng cao nãng suât chän nuôi. 
- Ngành chirc näng tang cix&ng cong tác dir báo thj tru6ng san phâm dê ngui 

dan xây dirng kê hoach phát triên chän nuoi phü hcip vâi tüng giai don, tirng th&i 
diem, dam báo nguôn cung irng san phâm vài nhu câu thj tnrng tiêu thu. 

2.4. V chuyên môn, kj thut 
- Khuyn khich các cc sâ chän nuôi 1rng diing các tin b khoa h9c k thut 

trong chän nuoi & các khâu con giông, thüc an, chãrn sóc, nuôi di..r&ng, quãn 1, 
tiêu thii, che biên và bào quân san phâm... dông thai s& diing cong ngh xir 1' chat 
thai tiên tiên phü hçip v&i t&ng quy mô nhäm nâng cao hiu qua chän nuôi, dam 
bão v sinh môi tnr&ng. 

- V cong tác thu y, quán l djch bnh: khuyn khich t chirc, Ca nhân xây 
d%rng co sO chän nuôi an toàn djch bnh dôi vOi mt so bnh truyên nhiêm nguy 
hiêm nhu 10 mOn long móng, tai xanh, cüm gia cam.. .Cci quan quán l' chuyên 
ngành ye thu y cap tinh djnh kS'  tO chirc lay mu giám sat h.ru hành vi rOt gay các 
bnh truyên nhiêm nguy hiêm dê chO dng d1r báo, phông ngüa djch bnh nhäm 
han chê thit hai kinh tê cho ngu&i chän nuôi, phông tránh lay truyên bnh tO dng 
vt sang ngr&i. 

2.5. 14 cong tác quãn 1j5 nhà nwó'c 
- Các ngành chOc näng, Uy ban nhân dan các cAp cAn cir chOc nAng, nhim 

vii diicic phân công, phân cap quãn lr, thuc hin tot cong tác quãn 1' hoat dng 
chAn nuOi trên dja bàn. 

- TAng cithng cOng tác thanh tra, kim tra vic chAp hành các quy djnh cüa 
pháp lut ye chAn nuôi, bao v môi truOng và các linh virc khác lien quan nhAm 
phát hin và xir 1 kjp th&i các hành vi vi pham. 

2.6. ChInh sách ho tr9 khi di d?ti cii sO' c/ian nuOi ra khOi kiju vy'c klzOng 
du'.rcphép c/ian nuôi 

a. Diu kiên h trc di d&i co sO chAn nuôi 
T chOc, Ca nhân tham gia các hoat dng chAn nuôi gia siic, gia cam và dng 

vt khác trong chAn nuoi hoat dng truOc ngày dC an nay ducic phê duyt (Nghj 
quyêt có hiu hrc thi hành) nAm trong khu vrc không duçic phép chAn nuôi trên dja 
bàn tinh Quãng Trj, có thirc hiên kê khai hoat dng chAn nuOi và dA thirc hin di 
d&i co sO chAn nuôi ra khói khu vrc khOng dugc phép chAn nuôi truOc ngày 01 
thángOl näm 2025. 

b. Nguyen tAc h6 tr di dOi co sO chAn nuoi 
- Nhà nu0c h tro di dOi co sO chAn nuOi ra khôi khu vrc không duc phép 

chAn nuoi bang hlnh thOc ho trg mt phân chi phi cho vic tháo d, phá hOy, 4n 
chuyên chuông trai chAn nuôi. 
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- Viéc h trci di d?yi dixoc thuc hjên sau khi ca sà chàn nuôi hoàn thành vic 
di diii ra khôi khu virc không duçvc phép chän nuôi den dja diem mâi dam bão quy 
djnh ye môi trixô'ng, quy dinh ye diêu kién chAn nuôi có xác nhn cüa chInh quyên 
dja phuo'ng. 

- Mi cor sâ thuôc dôi tuçmg diu chinh cña d an nay chi ducic h trcY mt thn. 
- Ngoài chInh sách h trçi nêu tai  d an nay, các di ti.rçing h trV t?i Nghj 

quyêt nay thrqc u'u tiën hrning các chInh sách khác cfia Trung uong, cüa tinh theo 
quy djnh nhung không trüng lap ye ni dung ho trci. Tnrng hcip trong cüng thai 
diem và ciing mt nôi dung h trci có nhiêu chInh sách h trq khác nhau, diôi ti.rçmg 
thi huâng duçyc 1ra ch9n chInh sách h trçi co lçvi nhât. 

- Các ccv sâ chän nuôi duqc ngân sách nhà nuo'c h trçi phãi chju sir kim tra, 
giám sat cüa ccv quan chác näng có thâm quyên. 

c. Ni dung chInh sách 

Di v9i chàn nuôi quy mô nông h, mi'rc h trg 4.000.000 dngfh (b6n triu 
dông/h). Dôi vi trang trai  chän nuôi quy mô nhô, mrc ho trç 6.000.000 
dông/trang tri (sau triu dong/trang trai). Dôi vâi trang trai chän nuôi quy mô 
vüa, mi.rc ho trcv 10.000.000 dông/trang trai (mi.rô'i triu dông/trang trai). Dôi vci 
trang tr?i chän nuôi quy mô lan, mic h trcv 15.000.000 dông/trang trti (muai lam 
triu dông/trang trai). 

IV. KINH PHI THIfC HIN oE AN 
1. Tong kinh phi thrc hin d an: 3.364 triu dng. 
(chi tiet theo phy luc 5, 6, 7 dInh kern,) 

2. Nguin kinh phi: 

Ngun kinh phi h trcv trirc tip d thirc hin vic di dai chung trai ra khôi 
khu vrc không thrgc phép chän nuôi b tn tü nguôn ngân sách tinh (UBND các 
huyn, thành phô, thj xã can doi bô tn ngân sách dôi mg theo t' l ngân sách tinh 
70%, ngân sách huyn 30% dê thirc hin). 

PHAN IV 

HIU QUA CUA oE AN 

I. Hiu qua v kinh t 
Các ccv s& chän nuôi di dcvi tai dja dim mâi se Co nhiu ccv hi va khâ näng 

ma rng quy mô san xuât, có diêu kin dé áp ding các tiên bô khoa hQc k5 thut, 
diäc biêt yiêc áp diing chàn nuôi an toàn sinh hçc khép kin dê phông chông djch 
bnh; trInh do nhn thüc, kha näng tip can, dir doán thj tru&ng cUa ng'ithi chàn 
nuoi duçvc nâng len, chü dng trong yjéc xây dirng, triên khai thirc hin ké hoach 
to chac chän nuôi phü hcvp yâj nhu câu thj trti&ng, hmnh thành ducvc các lien két 
gàn san xuât vOi tiéu thii san ph.m, tao  ra san phãm hang boa canh  trén thj tnr&ng, 
nâng cao hiu qua kinh té trong san xuât chän nuôi. 

II. Hiu qua xã hi 
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Nhân thirc cüa ngui dan và r thüc ch.p hành các quy djnh cUa pháp 1u.t ye 
chän nuôi, cong tác bâo v mOi trtthng duçc nâng len. 

Tao môi tru&ng, cãnh quan sach  dçp, không bj ô nhim b&i ch.t thai chän 
nuoi tai  các khu vuc ni thành, noi thj, khu dan cu, nâng cao Chat lucing cuc sOng 
cong dOng. 

III. Hiu qua môi tru'ong 
Viêc t chüc di di cac co sâ chän nuôi ra khói các khu vrc không dirge phép 

chàn nuoi, khu dông dan cu së dem lai hiu qua ye rnôi rixOng song tot hen, gop 
phân xây dtrng cánh quan do thj; giàm thiêu ô nhirn môi tru&ng do thj gop phân 
trong vic phát triên kinh tê xã hôi cüa tinh. 

PHAN V 

TO CHT5C THIXC HIEN 

1. S& Nông nghip và PTNT 
- Chü tn, phi hp vOi các Sâ, ban, ngành lien quan, Uy ban nhân dan cp 

huyn to chi.'rc triên khai th?c hin Dé an trên dja bàn tinh dam bão hiu qua. 

- Tônghqp và 1p k hoach kinh phi h trci tr däng k nhu cu cüa các dia 
phuorng, phôi hgp von Sâ Tài chinh trInh Uy ban nhân dan tinh bô trI kinh phi 
thuc hiên. 

- Djnh kS'  t chiirc thanh tra, kim tra, xir l theo thm quyn hotc tham miru 
Uy ban nhân dan tinh xir 1r  các hành vi vi phm pháp lut ye chãn nuôi và các linh 
virc khác lien quan. 

- Djnh k' hang näm báo cáo kát qua thrc hin D an cho Uy ban nhân dan 
tinh, dOng thii näm bat nhüng kho khàn, vuó'ng mac trong qua trInh triên khai 
thrc hin tai  dja phuong, tham mini de xuât Uy ban nhân dan tinh diêu chinh, bô 
sung cho phü hqp. 

2. S&Tài chInh 
Tham miru Uy ban nhan dan tinh can di, b trI kinh phi dé thc hin chInh 

sách ho trg theo ké hoach von hang nAm va hithng dan vic thanh quyêt toán theo 
quy dnh. 

3. Các S&: Kê hoch và Du tu, Xây drng, Tài nguyen và MOi trironng, Khoa 
h9c và Cong ngh 

Cãncir chüc nàng, nhim vi dugc giao pMi hçip vâi Sâ Nông nghip yà 
PTNT triên khai thixc hin Dé an dam bào hiu qua. 

4. UBND các huyn, thj xã, thành ph 
- Thirc hin quãn 1 nhà nrnc v chän nuOi trén dja bàn, quàn l' thirc hin tot 

vic kê khai hoat dng chän nuOi. 
- Chi dao,  t chirc tuyên truyn, ph bin rng rãi quy djnh pháp 1ut v chàn 

nuôi, ni dung de an den tn ngtthi chän nuoi dé biêt, thirc hin. 
- Chi dao  Uy ban nhân dan cp xà t chüc kirn tra, rà soát, b sung quy 

hoach xây drng nông thOn mâi, bô trI qu dat dê dam bào cho nguoni dan cO nhu 
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cAu chän nuôi thirc hiên viêc di dOi cci sO chän nuôi ra khOi khu virc khOng dixçc 
phép chän nuôi theo quy djnh. 

- Chi dao  cci quan có lien quan xây dirng k hoch thirc hin, kinh phi h trq 
hang nàm, gi1ri SO Nông nghip và PINT, SO Tai chInh dê tham mini Uy ban nhân 
dan tinh bô tn kinh phi thirc hin; chü dng bô tn kinh phi dôi ng cüa dja phixcing 
dê time hién. 

- ThuOng xuyên t chire kim tra, giám sat vic trin khai thirc hin Dê an 
trên da bàn, dam bäo h trçY dung dôi ti.rclng, cong khai, minh btch. 

- Thanh tra, kim tra, giãi quy& khiu nii, t cáo, x1r l và phôi hcip xi:r 1' vi 
phm pháp 1ut ye chän nuoi và các lTnh vrc khác lien quan trên dja bàn. 

- Djnh k hang närn báo cáo kt qua thirc hin D an cho SO Nông nghip và 
PINT, SO Tài chInh dê tong hqp báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

5. Uy ban nhãndãncpxã 
- Tuyên truyn, ph bin quy djnh nay dn tt cã nguOi chän nuôi trên dja 

bàn quán l'; vn dng các cci sO chàn nuôi chap hành vic nglrng boat dng chãn 
nuoi hoc di dOi cci sO chän nuoi näm trong khu virc không duçc phép chàn nuôi 
den dja diem chàn nuôi phü hçip. 

- Can c1r kt qua kê khai hoat dng chän nuOi, chju trách nhim 1p danh sáeh 
các tO chuc, cá nhân chän nuôi trên dja bàn thuc phm vi diêu chinh cüa dê an 
nay dé dé xuât nhà nithc h try. 

6. D ngh UBMTTQVN, các doàn th cap tinh: Ph6i hçip vOi các cci quan 
lien quan to chüc tuyen truyên, hizOng dn trong vitc triên khai thirc hin cac quy 
djnh pháp lut ye chän nuOi, nOi  dung Dê an den tan nguOi chän nuoi dê biêt, time 
hin va giám sat qua trInh thirc hin cci chê h trçi darn báo dung dOi tu'çTng, dung 
muc dIcb. 

PHAN VI 

KET LUiN vA MEN NGH! 

KInh d nghj Hi dng nhân dan tinh xem xét, ban hành Nghj quyt v Quy 
djnh khu vtrc thuc ni thành cüa tbành phô, thj xä, thj trân, khu dan cr không 
duc phép chän nuOi, quy djnh vling nuôi chim yen và chinh sách ho tn khi di dOi 
cci sO chän nuôi ra khôi khu vrc không duqc phép chän nuOi trên da bàn tinh 
Quãng Trj; quan tam, uu tiên, bô tn ngun kinh phi tfr nguOn ngân sách tinh dé to 
chuc time hiên.I. 
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TON 
Phy lye 1 

I, SAN LUVNG CHAN NUOI GIAI 004N 2017-2020 

H3ng myc ' NAm 2017 / 
Nàm 
2018 

NAm 
2019 

NAm 
2020 

So Sánh 2017 
- 2020 

TAng 
1Mm 

1.T4ng dan (con) 
+ DAn frau 26.382' 25.750 22.901 22.391 84,87 -15,13 
+ DAnbô 67.462 68.000 56.500 56.601 83,90 -16,10 
+ DAn k'n 246.538 242.400 199.878 147.998 60,03 -39,97 
+ Gia cm (triu con) 2,50 2,54 3,46 3,62 144,8 44,8 
2.Sãn hrçrng thjt hoi 39.3 10 39.879 40.375 37.337 94,98 -5,02 
Thittrâu 1.265 1.250 1.300 1.200 94,86 -5,14! 
Thjtbô 3.054 3.100 3.300 3.300 108,06 8,06 ! 

Thjt ign 28.645 29.100 28.200 25.337 88,45 -11,55 
Thjt gia cAm 5.999 6.096 7.255 7.000 116,69 16,69 
Khác 347 333 320 500 144,09 44,09 
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Phuluc2 
SO LIEU C N NUOI TAKHU VUC NOI THANH, NO! THI TREN IMA BAN TINH QUANG TRI 

TT Huyen, thanh pho, 
. - 

thi xa 

.: 

Tong 
sôhô 

co 
chan 

S Iiro'ng vat nuôi 

tran 
g . 

trai 
cha 

n 

Sôh 

có 
ham 
. 

biogas 
., 

xur 
chat 
thai 
chän 
nuoi 

Ghi 
chu 

Tong 
so ho 

Trâu, 
bô 

Lçm 

. gia cam 
(gà, vit, 
ngan, 

ngng) 

de 
. 

tho 
Chim 
cut 

Bô 
câu 

vat 

khac 

Th xã Quáng TrI 6.464 1.412 1.356 2.590 26.009 149 460 0 170 105 0 57 

1 Ph.thng 1 1.221 73 5 39 1.190 0 0 0 50 0 0 2 

2 Phu&ng 2 1.579 344 29 72 2.699 0 0 0 80 0 0 7 

3 Phuàng3 2.177 132 10 90 720 0 0 0 0 0 0 1 

4 PhthngAn Don 455 314 143 139 2.900 50 30 0 40 0 0 0 

5 XãHãiLê 1.032 549 1.169 2.250 18.500 99 430 0 0 105 0 47 

II 
Huyn Triéu 
Phong 1.149 634 124 385 8.000 0 0 0 0 0 0 5 

1 ThiTrnAiTir 1.149 634 124 385 8.000 0 0 0 0 0 0 5 

III Huyn Hãi Lang 2.500 277 198 1.589 16.824 0 0 0 101 0 6 20 
1 ThitrnDiênSanh 2.500 277 198 1.589 16.824 0 0 0 101 0 6 20 

IV Huyn Huóiig Hóa 6.263 2.460 1.065 2.337 27.291 842 532 0 580 0 3 12 
1 ThitrânLaoBão 2.923 239 576 978 3.691 341 0 0 0 0 0 0 

2 Thjtr.nKheSanh 3.340 2.221 489 1.359 23.600 501 532 0 580 0 3 12 

V Huyn Dakrông 1.278 251 720 183 3.470 314 130 0 70 0 0 2 
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1 Thjtr.nKrongK1ang 1.278 251 720 183 3.470 314 130 0 70 0 0 2 

VI Huyn Cam Lô 2.173 705 423 432 9.948 65 0 0 676 445 1 4 
1 ThitrnCamLô 2.173 705 423 432 9.948 65 0 0 676 445 1 4 

VII TP Bong Ha 12.427 2.533 939 3.965 65.095 0 0 0 0 0 1 54 
1 Phithng 2 1.237 90 60 65 1.800 0 0 0 0 0 0 2 

2 Phuàng 3 1.766 255 261 2.129 4.550 0 0 0 0 0 1 5 

3 Phthng 4 1.092 160 44 71 3.200 0 0 0 0 0 0 2 

4 Dông Thanh 1.192 483 185 248 8.137 0 0 0 0 0 0 4 

5 Dông Giang 2.000 350 120 400 8.000 0 0 0 0 0 0 8 

6 Dong L 2.184 485 164 928 31.875 0 0 0 0 0 0 13 

7 DôngLucrng 2.956 710 105 124 7.533 0 0 0 0 0 0 20 

VIII Huyn Vinh Linh 7.484 4.078 1.357 11.549 127.050 0 330 1.000 1.357 0 22 103 
1 ThjtrnHXá 3.719 633 235 1.823 19.400 0 330 1.000 80 0 0 17 

2 ThitrânBnQuan 1.146 1.146 180 973 51.500 0 0 0 0 0 5 4 

3 ThjtrtnCiraTüng 2.619 2.299 942 8.753 56.150 0 0 0 1.277 0 17 82 

IX HuynGioLinh 3.155 2.119 239 700 11.452 31 0 0 836 7 0 44 
1 ThtrnGioLinh 2.058 1.909 209 590 8.810 31 0 0 836 7 0 39 

2 ThitrnCraViét 1.097 210 30 110 2.642 0 0 0 0 0 0 5 

Tong s 42.893 14.469 6.421 23.730 295.139 1.401 1.452 1.000 3.790 557 33 301 
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Phu tue 3 
Ol CHIM YEN TREN DIA BÀN TINH QUANG TR! 

TT Chü h/trang tri So din 
thoai 

Diên tIch 
nhà flUÔ 

yen (m2) 

HInh thurc nuôi (dánh 
dâu X vào hlnh thuc 

nuoi) 
Ghi 
chü 

Oja chi 
Nuôi 

riêng bit 
vthnhãâ 

Nuôi tan 

dvng tang 
ên cUa nhà 

a 

1 Lucnig Tuân Anh KP2-Phithng 2-TX Quáng Trj 0943 .422.444 20 X 

2 Nguyn Tin H KP1-P2- TP Dông Ha 0913.457.991 120 X 

9 

3 Phan Van Thu KP2-P2- TP Dông Ha 0914.041.455 125 X 
4 Phan Van Thai KP2-P2- TP Dông Ha 0986.507.707 60 X 

5 Nguyn Thanh Hái KP4-P2- TP Dông Ha 0936.384.738 720 X 

6 TrânXuânThành KP7-P3-TPDôngHa 0915.716.729 250 X 

7 Hoàng Xuân Xanh KP6-P3- TP Dông Ha 0913.449.569 100 X 
8 LêChIKiên KP1-P3-TPDôngHà 0914.432.111 100 X 

9 H AiTh Tun KP5-P3- TP Dông Ha 0919.585.061 70 X 

10 TrAn Van Thông KP2-P4- TP Dông Ha 0935.556.90 1 75 X 

11 Lê Van Son KP1-Dông Thanh-Dong Ha 0915.456.330 120 X 

15 

12 Trãn Dtrc Nhân KP1-Dông Thanh-Dông Ha 09 16.557.445 120 X 

13 Phm Anh Tan KPS-Dông Thanh-Dông Ha 0963.003.868 200 X 

14 Nguyn H&u Binh KP2-Dông Thanh-Dông Ha 0913.457.858 100 X 
15 Trn DInh Phái KP2-Dông Giang-Dông Ha 160 X 

16 Nguyn Quc Van KPS-Dông L-Dông Ha 100 X 

17 Nguyn Anh Duong KP1-Dông L-Dông Ha 200 X 



17 

18 Lê Träi Trung Chi-Dong Lumg-D.Hà 60 X 

19 Phan Van Vu Di Ang-Dông Lng-D.Hà 100 X 

20 Nguyn Van Hçip Dai Ang-Dông Liicing-D.Hà 200 X 

21 Nguyn An Dai Ang-Dông Luang-D.Hà 100 X 

22 Nguyn Van Thüy Di Ang-Dong Lung-D.Hà 100 X 

23 Nguyn Anh Tun Dii Ang-Dong Ltrcing-D.Hà 80 X 

24 Nguyn Van Thin Dai Ang-Dông Lucng-D.Hà 120 X 

25 Nguyn Dinh Liic Lai Phuâc-Dông Luang-D.Hà 120 X 

26 Nguyn Hip Xuân Phi.thc-Lao Báo- Hithng Hóa 200 X 

5 
27 Hoãng Cong Thành Xuân Phurc-Lao Bão-H.ràng Hóa 190 X 

28 Nguyn Ng9c Nhân V'inh Dông-Lao Báo-Huàng Hóa 230 X 

29 Phan Kh&c Scm Khi 3A-Khe Sanh-Huâng Hóa 0963.660.012 150 X 

30 Nguyn Van DUng Khi 2A-Khe Sanh-Huâng Hóa 0947.527.555 300 X 

31 Lê Phucc ChInh Thucmg Xá-Hâi Thuçmg-Hãi Lang 0915.3 17.070 100 X 
3 32 TrAn Mu Phüc M Chánh-Hái Chánh-Hãi Lang 0987.289.119 120 X 

33 Trnh Van Linh Phü Hung-Hãi PhU-Hâi Lang 0917.988.3 16 200 X 

34 NguynHihiAn 
Nhan Biêu 1-Triu Thucng-Triu 
Phong 0846.121.123 120 X 

9 

35 Lê Khán L Xuyên-Triu Trach-Triu Phong 0946.166.027 200 X 

36 Biii Ngoc Xung Phü Hi-Triu An-Triu Phong 0948.629.817 200 X 

37 NguynVänTuân 
Ngô Xá Dông-Triu Trung-Triu 
Phong 0843.625.252 200 X 

38 Nguyn Thanh Hái An Gi-Triu D-Triu Phong 0964.868.999 200 X 

39 Lé Van Phuâc Gia D-Triu D-Triu Phong 0964.868.999 175 X 

40 
PhanPhüngKiuThu 
Thâo Tiêu Khu 2-TT Ai Tü-Triu Phong 0903706007 300 X 

41 Ho S An VO Phüc An-Triu Thun-Triu Phong 0903.5 16.159 100 X 
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42 NguyênVànToãn 
Ducing L Dong-Triu Thun-Triu 
Phong 0942.176.199 80 X 

43 Nguyn HUu Tr Huang Nam-Kim Thch-Vinh Linh 0974.4 14.232 330 X 

14 

44 Nguyn Dinh Phong Thôn Dông-Kim Thach-Vinh Linh 0988.698.777 330 X 
45 Nguyn Van Thang Thüy Ba Tây-Vinh Thñy-Vinh Linh 0942.076.9 19 400 X 

46 Lê Van Hong Fiôa Nam-Vinh Long-Vinh Linh 100 X 
47 Nhà may giy BTB Tan L.p-Vinh Long-Vinh Linh 120 X 

48 Lê Van Hiên KP H&u Nghj-TT Ho Xá-Vinh Linh 0913.411.193 180 X 

49 Nguyn Nhu Ng9c An Hôa 2-TT Cira Tüng-Vinh Linh 09 14.784.345 120 

50 Büi Thj Hng Ma An Du Dông-TT Cüa Tüng-Vinh Linh 0972.143.702 125 

51 Lé Nguyen An Du Dông-TT Cüa Tüng-Vinh Linh 0944. 840.352 98 
52 LêKhánhY CM-VinhGiang-VinhLinh 0936.102.549 120 X 

53 Lé Van Nam C M - Vinh Giang - Vinh Linh 033 9.854.434 70 X 
54 Nguyn Thj Tuyn C M - \Tinh Giang - Vinh Linh 0374.008.946 70 X 

55 Ngo Minh Long Tan Trai 1 - VinE Giang - Vinh Linh 09 14.478.252 80 X 

56 Dam Quang Dung KP Hiru Nghj-TT ll Xá-Vinh Linh 0944.592.333 150 X 

57 Trân Thai Thng Lti An-Gio M-Gio Linh 093 5.969.994 670 X 

7 

58 TrAn Phong Bàn Ha Lgi Trung-Trung Giang-Gio Linh 0915.309.117 589 X 

59 Phan Van Tr9ng KP2-TT Cra Vit-Gio Linh 0972.911.410 380 X 

60 Ducing Van Luang Thüy Btn-Trung Giang-Gio Linh 0945.5 19.359 640 X 

61 Phan Ngçc Tan Thôn 5-Gio Hái-Gio Linh 09 14.069.234 527 X 
62 Büi DInh Anh KP2-TT Ctra Viêt-Gio Linh 100 X 

63 H Ng9c Long Mai Dông-Gio Mai-Gio Linh 0333.941.919 100 

Tong s 11.884 63 
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Phu luc 4 
I THANH CUA THANH PHO, TH TRN, KHU DAN CU' 
EP CHAN NUOI TREN DIA  BÀN T!NH QUANG TR! 

KHU 
K 

 

•CTUUQC N 
¶GW19C P 

 

    

STT '. hu vljc không du'çrc phép chãn nuôi Ghi chü 
I TB! xA QUANG TRI 
1 Khu v.rc hal ben các tuyên thron: 

• 
Tuyên duing Hai Ba Trung: tü diem dâu giao ththng Lê Duân den diem cuôi giao dir&ng Phan DInh Phüng, chiêu sâu 
tInh t lô giOi dithng vào sâu 40 met m61 ben. 

1 2 
• 

Tuyên dithng Trân Hung Dao:  tü diem dâu giao di.thng Lê Duân den diem cuôi tiêp giáp dja giâi xã Triu Thành, chiêu 
sâu tinh ttr 1 giài dithng vào sâu 40 met mi ben. 

1 3 
• 

Tuyên du?mg Quang Trung: tr diem dâu giao ththng Trân Hung Do den diem cuôi giao dthng Hai Ba Tnmg, chiêu sâu 
tInh tü 1 giâi dithng vào sâu 40 met mi ben. 

1 4 
• 

Tuyên duô'ng Nguyn Trãi: tr diem dâu giao dung Hai Ba Tnrng den diem cuôi giáp kênh Nam Thch Han, chiêu sâu 
tInh tü 1 giói dum vào sâu 40 met mi ben. 

1 5 
• 

Tuyn duâng Lê Hông Phong: tr dim du giao di.rng Trân Hung Do den diem cuôi giao dung Hai Ba Trtrng, chiêu 
sâu tinh ttr I giói dtthng vào sâu 20 met mi ben. 

• 
1 6 

Tuyn thrông L' Thu&ng Kiit: ttr dim du giao dung Trân Hung Do den diem cuôi giao du&ng Hai Ba Tnrng, chiêu 
sâu tInh tir I giOi dtr&ng vào sâu 50 met mi ben. 

1.7 Tuyên dithng Lê Duân: tr câu Thach Han den Câu Träng, chiêu sâu tInh tü 1 giri ththng vào sâu 40 met mi ben. 
2 Phirông 1 

2.1 Khuphô4 
3 Phu'ôn2 

3.1 Khuphôl 
3.2 Khuphô2 
3.3 Khuphô3 
3.4 Khuphô4 
4 Phirô'ng3 

4.1 Khu do thi VO Thi Sáu thuc Khu phô 4 
II HUYN TRIEU PHONG 
1 Xã Triu Phiroc 

Khu dan cii Khu vijc Bô Bàn (thuc thôn Nam PhuOc) tü nhà ông Nguyen Hoài An den cong chào xã và t1r câu Bô 
Ban den nhà ông Luang Dijng, chiêu sâu tmnh tü lô giOi duâng vào sau 30 met mOi ben. 
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2 Xã Triêu Trach 

• 
2 1 Khu dan cu Khu vrc Bô Bàn (thuc thôn Dông Tam) hai ben tuyên dithng Quoc 1 49C tü h ông Lê DInh Doàn 

den Câu L Xuyên 1, chiêu sâu tInh tr to giâi dithng vào 35 met môi ben. 
3 Xã Triu So'n 

3 1 
• 

Khu vtrc Chci Can,  xã Triu Scm (thuc Thôn Thuqng Phü Phtthng và Thôn Phrnmg An xã Triu Scm. Gôm: Tuyên 
du&ng DH 43, doan tr Tnthng TH&THCS (ben trái), nha ông Lê Quang Vinh (ben phái) den nhà ông Nguyen Van Tü 
(ben trái), nhà ông Nguyen HUu Thãng (ben phâi), chiêu sâu tInh tir 1 giOi ththng vào ben phái 150m, ben trái 20m. 
Tuyên du&ng tü nghia trang 1it s xã (ben trái) den tram y té xã, chiêu sâu tInh tü 1 giâi du&ng vào 90m môi ben. 

4 Thi trãn Aj Tfr 
4.1 Tuyên duông Lê Duân (toàn b tuyên du?mg), chiêu sâu tInh tr 10 giâi du&ng vào sâu 23 met mi ben. 
4.2 Tuyên dithng Tnr?mg Chinh (toàn bt tuyen dithng), chiêu sâu tInh tü 1 giâi du&ng vào sâu 30 met mi ben. 
4.3 Tuyên dithng Lô Hông Phong (toàn b tuyên dithng), chiu sâu tinh tir 1 gii duing vào sâu 25 met mi ben. 
4.4 Tuyên dRmg Nuyn Van Linh (toàn b tuyen du&ng), chiu sâu tInh tt'r 1 giài dtrng vào sâu 25 met mi ben. 
4.5 Tuyên du?mg Iran Phi (toàn b tuyên dithng), chiêu sâu tInh tr 10 gii duing vào sâu 28,7 met mi ben. 
4.6 Tuyên duing To HIru (toàn bô tuyên dung), chiu sâu tinh ttr 1 giâi dung vào sâu 28,7 met mi ben. 
4.7 Tuyên du?mg Nguyn Tn Phucng (toàn b tuyên dung), chiu sâu tInh tfr 1 gici dithng vào sãu 25 met mi ben. 
4.8 Tuyên du?ng VAn Cao (toàn b tuyên dithng), chiêu sâu tInh tü 1 giâi du&ng vào sãu 25 met m6i ben. 
4.9 Tuyên du?ng Tnicng Van Hoàn (toàn b tuyên du&ng), chiêu sâu tInh tr l giâi duàng vào sâu 25 met mi ben. 

4.10 Tuyên durng Phan Chu Trinh (toàn b tuyen dithng), chiêu sâu tInh tü 10 giâi dung vào sâu 25 met mi ben. 
4.11 Tuyên duôTlg Nguyn Clii Thanh (toân b tuyên du6ng), chiêu sâu tInh tr I gii throng vào sâu 22,9 met môi ben. 

• 
4 12 TuyCn throng Doãn Khuê (tth doan tir duô'ng Trãn Hung Dao  den nhã ông Mn), chiêu sâu tInh tr 1 gii duoiig vào sâu 

23,5 met môi ben. 

• 
4 13 

Tuyên diRmg Ding  ThI (tth don tir nba ông Ty den du&ng L' Thai To), chiêu sâu tInh tr 1 giâi dtthng vào sâu 25 met 
mi ben. 

4.14 Tuyên dithng Ton That Thuyt (toàn b tuyên dithng), chiêu sàu tinh tr 1 giâi dung vào sâu 30 met mi ben. 
4.15 Tuyên dung Phan Bi Châu (toàn b tuyên duOng), chiu sâu tinh tfr 1 gii dithng vào sâu 25 met mi ben. 
4.16 Tuyn ththng Trtxmig Djnh (toàn b tuyên dung), chiêu sâu tinh t1r I giâi dithng vào sâu 25 met mi ben. 
4.17 Tuyên di.thng L Qu Don (toàn b tuyen dithng), chiêu sâu tInh tr 1 giO'i dtthng vào sàu 20 met mi ben. 
4.18 Tuyên dumg Hoâng Diu (toàn b tuyên du'ông), chiêu sâu tInh tr l gixi duO'ng vào sâu 25 met mi ben. 
4.19 Tuyên dthng TrAn Hüu Dirc (toàn b tuyn ththng), chiu sâu tInh ti 1 giOi dir?mg vào sàu 25 met mi ben. 
4.20 Tuyên dithng Hai Ba Tnrng (toàn b tuyen dithng), chiêu sâu tInh tr 1 giài du&ig vào sâu 25 met m6i ben. 
4.21 Tuyn du?ing Dinh Tiên Hoàng (tth doan ti.r d'tthng Nguyn Hoàng den tri1 s huyn di Triu Phong), chiêu sâu tInh tr 
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1 giOi dung vào sâu 25 met mi ben. 
4.22 Tuyên du&ng Nguyn Du (toàn b tuyen dRng), chiêu sâu tInh ttr 1 giri dithng vào sâu 25 met mi ben. 

• 
4 23 Tuyên dung Trân Hung Do (tth don tr du&ng Doàn Khuê den ththng L' Thai To), chiêu sâu tinh tü 1 giâi dung 

vào sâu 25 met mi ben. 

• 
4 24 Tuyên dung Nguyn Hu (tth doan tir dung Doàn Khuê den thrng Trân HU'u Dc), chiéu sâu tmnh tü lô giâi duing 

vào sâu 25 met mi ben. 

4 25 
• 

Tuyén duing Lê Lqi (tth doan tü ththng Doàn Khuê den dithng sat), chiêu sâu tInh tr 1i giâi du6ng vão sâu 25 met mi 
ben. 

4.26 Tuyén ththng tránh Thành Co (toàn bô tuyên duOn), chiêu sâu tInh tr 1 gii duing vào sâu 25 met mi ben. 
4.27 Tuyên du&ng Huyên Trân Cong Chüa (toàn b tuyen &ring), chiêu sâu tInh tr 1 giâi durng vào sâu 25 met môi ben. 
4.28 Tuyên dithng Nguyn Phüc Nguyen (toàn b tuyên dithng), chiêu sâu tInh tr 1i giâi diing vào sâu 25 met mi ben. 
4.29 Tuyên duong Lê H&u TrI (toàn b tuyên dithng), chiêu sâu tInh tr 1 giâi dung vào sâu 25 met môi ben. 
4.30 Tuyên du?mg Nguyn Thi L (toân b tuyên duôiig), chiêu sâu tInh tü to giri dung vào sâu 25 met mi ben. 

4 31 
• 

Tuyên throng Nguyn Hoàng (tth dotn tr dthng Lê Dunn den duing Hai Ba Tnxng), chiu sâu tmnh tr 10 giâi dithng vào 
sâu 25 met mi ben. 

4.32 Tuyn duing Doan Lan (toàn b tuyen dung), chiêu sâu tInh tr 10 giài dtthng vào sâu 25 met môi ben. 
4.33 Tuyên duàng Doàn Ba Thira (toàn b tuyên cluông), chiêu sâu tmnh tr I giOi dtrng vào sâu 25 met mi ben. 
4.34 Tuyn duing Ding Dan (toàn bO tuyên dithng), chiu sâu tInh tr 10 gii dixing vào sâu 25 met mi hen. 
4.35 Tuyên du&ng Nguyn Hfru Khieu (toàn bô tuyên duâng), chiêu sâu tInh tr lô giâi duâng vâo sâu 25 met mi ben. 
4.36 Tuyn duô'ng Van Kiêm (toãn bO tuyên ththng), chieu sâu tInh tir 1 gii dithng vào sâu 25 met mi ben. 
4.37 TuyCn duông Phan Van Dt (toân b tuyên dithng), chiêu sâu tInh 1ir 1 giói throng vào sâu 25 met môi ben. 
4.38 Tuyên duâng VO Thi Sáu (toàn b tuyên duân,g), chiu sâu tinh tü 1 gii thrOng vào sâu 25 met mi ben. 
4.39 Tuyên dithng Nuyn Hfiu Thin  (toàn b tuyên dithng), chiêu sâu tinh tü 10 giâi dithng vào sâu 25 met mi ben. 
4.40 TuyCn duông Hông Chuang (toàn b tuyên dithng), chiêu sâu tinh tü 1 giâi throng vào sâu 25 met môi ben. 
4.41 Tuyên thrOng Nguyn Hihi Then  nOi duOng Nguyn Hoàng, chieu sâu tInh tO 1 giOi thrOng vào sâu 25 met mi ben. 
III HUYN HAL LANG 
1 Thi trãn DiênSanh 

1.1 Khóm 6, thi trân Diên Sanh 
1.2 Khóm 7, th trân Diên Sanh 
1.3 Khóm 8, thj trân Diên Sanh 
1.4 Khóm 9, thj trân Diên Sanh 
2 Xã Hal Chánh 



22 

2.1 Tuyn duô'ng Quôc Lô 1A: tr cAu M Chánh dn cu Vuçit diRing sat, chiu sâu tInh tü to gii diRing vào sâu 22 met. 
2.2 Tuyên quôc 1 49B: tCr Ngä 3 M Chánh den câu Phrnrc TIch, chiu sâu tmnh tir 1 giâi dung vào sâu 22 met. 
IV HUYEN HUONG HOA 
1 Thi trãn Lao Bão 

1.1 KhómAnHà. 
2 Xã Tan Thành 

2 1 
• 

Thôn Co Thành, (bao gôm: Khu dan cu d9c tuyên duông Quôc Lô 9, chiêu sâu tInh tr 1 giri dithng vâo sâu 40 met; 
khu dan cu trung tam xã ban kinh trong vông 500 met tinh ttr tam tru s UBND xã). 

3 XãTânHop 

3 1 
• 

Khu dan cu d9c hai ben tuyn duèng Quc Lô 9 chy qua Thôn Lixcing L, , chiu sâu tInh tr 1 giâi duông vâo sâu 40 
met. 

4 Thi trn Khe Sanh 
4.1 Tuyên dithng Lê Duân (toàn b tuyn dithng), chiêu sâu tInh tü 1 giài dithng vào sâu 30 met mi ben. 

4 2 Khu virc hai ben tuyen du?ing Hñng Vucmg (tir Nhà thi dâu dn giáp h Tan Do),  chiôu sâu tInh tü 1 giài du&ng vào sâu 
30 met mi ben. 

4.3 Tuyên dithng Nguyn Trãi (tCr Lê Duân den giáp Lê Lçii), chiêu sâu tmnh tr lô giâi du&ng vào sâu 20 met mi ben. 
4.4 Tuyn du&ng Lê Lgi (tr Lê Du&n dn giáp Lê Duân), chiêu sâu tInh tir 1 gili duing vào sâu 20 met môi ben. 
4.5 Tuyên du&ng 9/7 (tir Lê Duân den giáp Hung Vuang), chiêu sâu tInh ti 1 giâi duing vào sâu 20 met mi hen. 
4.6 Tuyên du?mg I-lam Nghi (ttr Lê Duân den giáp Lê Lci), chiêu sâu tInh t 1 giri duing vào sâu 20 met mi ben. 

Tuyên di.thng Pham Hñng (tfr Hiing Vtrccng den giáp Ham Nghi), chiu sâu tinh tir 1 giói dung vào sâu 20 met rnôi 
ben. 

4.8 Tuyên dithng Chê Lan Viên (tr 9/7 den Lê Lvi)  sâu tInh tr 1 gii dithng vào sâu 20 met mi ben. 
4.9 Tuyên duông Nguyn Hüu Thgtn (t1r 9/7 den Lê Lqi), chiêu sâu tInh tr to gii dung vào sâu 20 met mi ben. 
4.10 Tuyên dung Dinh Cong Tráng (tü 9/7 den Lê Lçii), chiêu sâu tInh tir 1 gii duOrng vào sâu 20 met mi ben. 
4.11 Tuyên duing VO Thj Sáu (t1r 9/7 den Lê Lçi), chieu sâu tInh ti1 1 giOi dumg vào sâu 20 met mi ben. 
4.12 Tuyên dung Phan DInh Phñng (tr Lê Duân den Ho Chi Minh), chiêu sâu tInh tü 1 giâi dithng vào sâu 20 met mi ben. 

4 13 
• 

Tuyn dithng Phan Chu Trinli (tir Hung Vuang den Dinh Tiên Hoáng), chiêu sâu tInh ti 1 giôi dung vào sâu 20 met 
miben. 

4.14 Tuyên dung Lê Thánh TOng (tr Lé Li den giáp dung khOi), chiêu sãu tInh tir 1 gii duing vào sâu 20 met mi ben. 
4.15 Tuyên du&ng Van Cao (t1r Lé Li dn giá ththng khoi), chiêu sâu tinh tr 1 giâi dixng vào sâu 20 met mi ben. 
4.16 Tuyên dithng Phm Ngü Lao (t& Lê L9i den giáp dung khoi), chiêu sâu tInh tr 1 gi1i duing vâo sâu 20 met mi ben. 
4.17 Tuyên dung Hai Ba Trung (t1r Lê Duân den Ngô S Lien), chiêu sâu tInh tcr 10 giài dithng vâo sâu 20 met mi ben. 
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4.18 Tuyn dithng Ngô S Lien (fir Lé Dun dn T-lai Ba Tnrng), chiu sâu tinh fir 1 giOi duông vào sâu 20 met mi ben. 
4.19 Tuyên dung Büi Thj Xuân (t1r Ngô S Lien den Ho S Than), chiêu sâu tInh fir lô gii du&ng vào sâu 20 met mi ben. 
4.20 Tuyên du&ng Ha Huy T.p (tà Lê Duân den ht Km0+500), chiêu sâu tInh fir to giri dithng vâo sâu 20 met mi ben. 
4.21 Tuyên dithng Dâo Duy Tir (fir Lê Duân den Phan Chu Trinh), chiêu sâu tInh fir 1 giâi di.thng vào sâu 20 met mi ben. 
4.22 Tuyên ththng Dinh Tiên Hoàng (fir Lê Duân den câu Pa Nho), chiêu sâu tInh fir 1c giâi duing vào sâu 20 met môi ben. 
4.23 Tuyên ducng Nguyn Hüu Th9 (tlr Büi Dic Tài den Lê Lvi),  chiêu sâu tInh fir 1 giói ththng vào sâu 20 met môi ben. 
4.24 Tuyên dixàng Bñi Dic Tài, chiêu sâu tInh fir 1 giOi du&ng vào sâu 20 met mi ben. 

V HUYN BAKRONG 
1 Thi trãn Krông Kiang 

1.1 Klióml 
1.2 KhOm2 
VI HUYENCAMLO 
1 Thi trân Cam Lô 

1.1 Khuphôl 
1.2 Khuphô2 
1.3 Khuphô3 
1.4 Khuph4 
VII THANH PHO BONG HA 

1 Phtrôii1 
1.1 Khuphôl 
1.2 Khuphô2 
1.3 Khuphô3 
1.4 Khuphô4 
1.5 Khuphô5 
1.6 Khuphô6 
1.7 Khuphô7 
1.8 Khuphô8 
1.9 Khuphô9 
1.10 Tô10,KhuphôTâyTrI 

2 Phtrrn2 
2.1 Khuphôl 
2.2 Khuphô2 
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2.3 Khuph3 
2.4 Khuphô4 
2.5 KIiuphô5 
3 PhtrOn3 

3.1 Khuphô2 
3.2 Khuphô5 
3.3 Khuph6 
3.4 Khuphô7 
4 Phuô'ng4 

4 1 Tuyên duông Chi Lang tr don giao vài Quoc 1 9 den nghia trang rihân dan thãnh phô Dông H, chiu sâu tmnh tü I 
gith dithng vào sâu 100 met mi ben. 

5 Phu*n 5 
5.1 Khuphôl 
5.2 KhuphO2 
5.3 Khuphô3 
5.4 KhuphO4 
5.5 Khuph5 
5.6 Khuphô6 
5.7 KhuphO9 
5.8 Khu,phO 10 

TuyCn duông Nguyen Du tr doan giao vói duôg Chu M?nh  Trinh den duông L' Thumg Ki1, chiêu sâu tInh tir I giO'i 
di.thng vào sâu 100 met mi ben. 

5 10 Tuyên du?ng Nguyn ChI Thanh tü don giao vri du'&ng Ton Tht Thuyt dn ththng L Thuôrng Kit, chiêu sâu tInh tr 
1 giâi du&ng vâo sâu 100 met mi ben. 
Tuyên di.thng Mai Häc Dé tir don giao vi di.thng Chu Mnh Trinh den ththng Lê Thánh Tong, chiêu sâu tInh tir 1 giài 
duâng vào sâu 100 met mi ben. 

• 
12 TuyCn dung Chu Mtnh Trinh tr doan giao vói dithng Quôc L 9 den dthng Nguyen Du, chiêu sâu tinh tt 1 gith 

duâng vào sâu 100 met mi ben. 

5 13 Tuyên dung Han Mc Tü tr doan giao vói duô'ng Chu Mnh Trinh den duông Trãn Quang Khái, chiêu sâu tInh tr 1 
gii dithng vâo sâu 100 met mi ben. 

6 PhironDôngL 
6.1 Khu phO 1 (tth vüng Trung Du tr h Trung Chi den thng do UBND phuâng quán 1) 
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6.2 Khuph2 
6.3 Khu phô 3 (tr dumg nôi Lê The Tiêt vó?i Han Thuyên den dithng SAt 
6.4 Khuph4 
6.5 Khu phô Phuang Gia (tCr duông Lê Duân dn nhá van hóa khu ph Phucing Gia) 
6.6 Khu phô Lixcmg An (tir dithng Lê Duân den duông nôi Lê The Tiêt vói Han Thuyên) 
7 PhirvngDôngLuroiig 

7.1 Khuphôl 
7.2 Khuphô2 
7.3 Khuphô3 
7.4 Khu do thj Nam Dong Ha, khu phô Tan Vinh 
8 Phtrôrn Bong Giang 

8.1 KhuphOl 
8.2 KhuphO2 
8.3 KhuphO3 
8.4 KhuphO4 
9 Phwông Bôn Thanh 

9.1 Khu do thj Bäc sOng Hiêu giai don 1 

9 2 Tuyên duthig Hoàng Diu tr don giao vOi dithng Lê Trrc den Câu Song, chiêu sâu tInh tir 1 giâi dithng vào sâu 20 
métmOibên. 

• 
Tuyên duing QuOc 1 1A tr don giao vó.i duong LC Tric den vl trI giáp ranh dja giói hành chInh xã Cam Hiêu, chiu 
sâu tInh tr 1 giói duxng vâo sãu 20 met rni ben. 

• 
Tuyên duàng Phirn Ngfl Lao tr doan giao vói di.rOng QuOc I 1A den dtring Hoàng Diu, chiêu sâu tinh tr lô giOi 
duâng vào sâu 20 met mOi ben. 

VIII HUYN VNH LINH 
1 Th1 trân Cura Tüng 

1.1 KhuphôAnDüc 1 
1.2 KhuphAnDtrc2 
1.3 KhuphôAnfXrc3 
1.4 Khu phO An Hôa 1 
1.5 KhuphôAnHOa2 
2 Thi trân Ben Quan 

2.1 Tuyên duing QL9D (thuc khóm 1), tü câu Khe Cay den nut giao dithng Ho Chi Minh, chiêu sâu tinh tr lô giOi dung 
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vào sâu 300 met mi ben. 

2 2 
• 

Tuyên dithng Ho ChI Minh (thuc khóm 1), tr nut giao du&ng Ho Chi Minh den nhà hang Ben Quan, chiêu sâu tInh tü 
1 gii dung vào sâu 300 met mi ben. 

2 3 
Tuyên dithng HO Chi Minh (thuc khóm 2), tr nhà hang Ben Quan dn cu Khe Cat, chiu sâu tinh tr 1 gi6i dung vào 
sâu 300 met mi ben. 

• 
2 4 

Tuyên dung Kim Thach Hiên Hôa khóm 2 (thuôc khóm 7 cü, khóm 2 cu), ttr nhà hang Ben Quan den cu Khe Cat, 
chiêu sâu tinh tlr 1 gith du&ng vào sâu 300 met mi ben. 

2 5 
• 

Tuyên dithng Kim Thach Hiên HOa khóm 3, t1r ngã 3 nhà ông Duçc den tuçmg dài, chiu sâu tinh tir 1 giâi ththng ào 
sâu 400 met môi ben. 

2 6 
• 

Tuyên dithng DT75 1 khóm 4, tfr nOt giao thông du?rng Ho ChI Minh dn tnthng TH Quy& Thing, chiu sâu tInh tcr lô 
giôi du&ng vào sâu 300 met mi ben. 

• 
2 7 

Tuyên du?mg Kim Thach Hiên Hôa khóm 4, tr tnrâng TH Quyêt ThAng den ngã 3 nhà ông Duçc, chiêu sâu tInh tr lô 
giOi diRing vào sâu 300 met mi ben. 

2 8 
• 

Tuyên du0ng Kim Thach Hiên HOa khOm 4 (khu vrc thôn 4 cii), chiêu sâu tInh tir lô giâi duàng vào sâu 300 met mi 
ben. 

2 9 
• 

Khu vrc hai ben tuyen dung Ho ChI Minh tr nOt giao thông du&ng Ho ChI Miuh den nhà ông Vi (khóm 5), chiu sâu 
tInE tr 1 giOi dithng vão sâu 300 met mi ben. 

3 Thi trân Ho Xá 
3.1 VOng giëng Mi Roi, khu phô 7 
3.2 Tuyên di.rxng Trân PhO (toàn tuyen), chiêu sâu tInh tO 1 giói dithng vâo sâu 20 met mi ben. 
3.3 Tuyên throng Hung Vuang (toàn tuyn), chiêu sâu tInh tO 1 giOi duOng vâo sâu 30 met rni ben. 
3.4 Tuyên duOng Trân Hung Do (toàn tuyen), chiêu sâu tInh tO 1 giâi thrOng vào sâu 30 met mi ben. 

• 
Tuyên thrOng Lê Dun doan tO dja giOi hành chinh TT Ho Xá (xa Vinh TO) den ngã 3 rë vào trii sO huyn illy, chiu sâu 
tInE tO 1 giOi dir?rng vào sâu 40 met mi ben. 

IX HUYN GIO LINH 
1 Thi trãn Cira Viét 

1.1 Khu phô 1 (Khu vrc phIa Nam dirmg Xuyên A) 
1.2 Khu phô 2 (Khu vrc phia Nam duOng Xuyên A) 
1.3 Khu phO 3 (Khu virc phIa Nam thrOng Xuyen A) 
1.4 Khuphô4 
1.5 Khuphô5 
1.6 Khuphô6 
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2 Thj trãn Gio Linh 
1.1 Tuyên duing Lê Duân tr Km742+750 den Km 745+250, chiêu sãu tInh tr 1 gii dumg yb sbu 50 met môi ben. 

1 2 
• 

Tuyên di.thng 2/4 tr KmO+00 (nga ba Quán Phuçmg) den Km2+ 150 (giap dja giâi xã Gio Mi), chiu sâu tInh tü 1 giOi 
dthng vào sâu 50 met mi ben. 

1 3 
• 

Tuyên dithng Büi Trung Lp tir DInh lang Ha Thung den diem giao vâi dtthng Trân DInh An, chiêu sbu tInh tir 1 gii 
du&ng vbo sâu 50 met môi ben. 

1 4 
• 

Tuyên di.ring VO Nguyen Giáp tir DInh lang Ha Thixqng den diem giao vói du&ng Trân Dinh An, chiêu sâu tInh tcr l 
giOi thrng vbo sâu 50 met mi ben. 

1.5 Mt phbn cña Khóm 5 - Khu phô 1 (Tr nhà Van Lieu den dithng be tong giáp dja,giâi xã Gio Châu) 

1 6 • 
- Khóm 1, Khu phô 5 (tir Hi ngu1i ma - Hoa Cithng - nhb bà Lê - nhà ông Hbi den Qubn din thoi Düc Pháp. 
- Khóm 2, khu phô 5 (nhb bb Kim Tan - nhà bb Chung - nhà ông Dan - quán Hiên Trung - d9c duing Nam Chç Cu). 

1 7 
Diem phát triên dan ct.r, khu phO 6 tcr du?ing Nguyn Van Linh den hét khu dan cu (phia Nam tir duing Nguyn VAn 
Linhdivào) 

1.8 Diem phát triên dan cu phIa BAc, khu phO 6 
1.9 Khóm 3 - Khu ph 7 (tü nhà ông Thai - nhà bà Lan - nhà bà Xanh - nhà cô En) 

1.10 Khóm 1, KIióm 2 - Khu phO 8 
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Phuluc5 
ALTQA'N KINH PHI THIXC HIEN BE AN 

'• ...):• 
• DVT: Triêu don 

STT 

-:-' 

DVT luçrng 

Don 
giá 

(triu 
dng) 

Thành 
tin 

(triu 
dng) 

Giai doan 2022 - 2024 

Ni dung h trçr 
Tong 

kinh phi 
(triu 
dng) 

Trong do 

NSNN 
(triu 
dng) 

To chfrc, 
cá nhân 
(triu 
dng) 

1 
ChInh sách h trçr di dôi co s& chän nuôi ra khOi 
khu virc không dtrçrc phép chän nuôi 

1.1 
H trçi chi phi di diii co sâ chàn nuôi quy mô nông h 
(dir kin có 30% ho di di) 

Ho 814 4 3.256,00 3.256,00 
3.256,00 0,00 

1.2 
H trçi chi phi di d?ñ trang trai chän nuôi quy mô nhô 
(dir kin Co 50% trang trai di dii) 

Trang 
trai 

8 6 48,00 48,00 
48,00 0,00 

1.3 
H trg chi phi di diii trang trai chän nuôi quy mô vra 
(dr kin 100% trang tr?i di di) 

Trang 
trti 

6 10 60,00 60,00 
60,00 0,00 

1.4 H trq chi phi di diii trang trai chän nuôi quy mô 1&n 
Trang 

trai 0 15 0,00 0,00 
0,00 0,00 

T6 ng cong 3.364,00 3.364,00 3.364,00 0 
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Phu luc 6 
K! I Pt!! 110 TR( DI DO! PHAN BO THEO TUNG NAM 

D VT: Tri?u ttông 

STT Ni dung Phãn nguôn kinh phi NSNN h trq 
giai don 2022-2024 

Ghi chit 

Tong kinh 
phi 

Nãm 2022 Nãm 2023 Nãm 2024 

1 H trn di dâi cc si chàn nuôi ra 
khôi khu vijc không duçic phép 
chàn nuôi 

3.364,00 1.682,00 1.009,20 672,80 

Phu luc 7 
PHAN NGUON KINH PHI HO TRQ DI DI CO S CHN NUOI 

DVT: Triêu dan 
STT Ni dung ho trçr Giai don 2022 - 2024 Ghi chit 

Tôngkinh 
phi 

Trongdó 

NS Tinh 
(70%) 

NS huyn 
(30%) 

To chuic, cá 
nhân 

Ho trg di di co sr chàn nuôi ra khói 
khu vrc không duqc phép chän nuôi 

3.364,00 2.354,80 1.009,20 0 

TOng cong 3.364,00 2.354,80 1.009,20 0,00 
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