
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH OAK NONG Dôc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: L5/2O2OINQ-HDND Dk Nông, ngàyj-jtháng 12 nám 2020 

NGH! QUYET 
Quy d!nh  khu virc thuc ni thành cüa thành ph, th1 trân, khu dan cu 

không thrçrc phép chän nuôi; vüng nuôi chim yen; chInh sách ho 
trq khi di dôi co' s& chàn nuôi ra khói khu virc không dirqc 

phép chàn nuôi trên da  bàn tinh Oak Nông 

HO! BONG NHAN DAN T!NH OAK NONG 
KHOA III, KY HQP TH15' 11 

Can cii' Lut td chic chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
Luát tha dói, bó sung m5t so diêu cia Luçt tO chi'c C'hInh phi và Lut tO chi'c 
chInh quyên djaphuvng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cii' Lu2t ban hành van ban quy phgm pháp luçit ngày 22 tháng 6 
nám 2015, 

Can thLut chàn nuOi ngày 19 tháng 11 näm 2018, 

Can cz' Nghj djnh 5 13/2020/ND-CF ngày 21 tháng 01 näm 2020 cña 
ChInh phi hu'O'ng dan chi tiêt Lut chän nuOi, 

Can c& Thông tic sd 23/2019/TT-BNNP TNT ngày 30 tháng 11 nãm 2019 
cla Bó NOng nghip và Phát triên nOng thOn hicóng dan m5t sO diêu cia Lut 
chàn nuOi ye hogt d5ng chàn nuOi; 

Xét TO' trInh sO' 5729/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 nàm 2020 cia Uy ban 
nhán dan tinh ye vic dê nghj ban hành Nghj quyêt Quy djnh khu vtc thu(5c nç5i 
thành cia thành phO, thi fran, khu dan cit khOng du'çrc phép chàn nuOi; viing 
nuOi chim yen và chInh sách ho trç' khi di c/al cc sO' chán nuOi ra khói khu vzrc 
khOng du'crc phép chán nuOi trên c//a bàn tinh Dak NOng,' Báo cáo thám tra cia 
Ban Van hóa - Xâ h5i H(51 dOng nhán dan tinh,' j kiên tháo luçin cia các dgi biêu 
H.5i dOng nhán dan tgi /9) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Quy djnh khu viyc thuc ni thành cüa thành ph& thj trn, 
khu dan cu không dirçrc phép chãn nuôi và vüng nuôi chim yen trên dja bàn 
tinh Oak Nông 

1. Khu v1rc không diiçic phép chän nuôi (cac loai vt nuoi gm: gia süc, 
gia cam và dng vt khác trong chàn nuôi; tr1r '°aj 4t nuôi lam cành, 1oi vt 
nuôi trong phông thI nghim ma không gay ô nhiêm môi tnthng) là khu virc 
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thuc ni thành cüa thành phô Gia Nghia, các thj trân, khu dan Cu trên dja bàn 
tinh Dàk Nông theo Phi hic 1 dInb kern. 

2. Vüng nuôi chim yen 

a) Vüng nuôi chim yn là vüng n.m ngoài khu virc không duçic phép chàn 
nuôi quy djnh tai  khoân 1 Diêu nay. 

b) D,i vi các nhà yn dà boat  dng truOc ngày Nghj quyt nay có hiu hrc 
nhung không dáp üng quy dnh tai  diem a khoân nay thI phãi giü nguyen trng, 
không duçirc cai nâi, không duçic s1r diing ba phóng phát am thanh. 

c) Các t chüc, cá nhân nuôi chim yn phài tuân thu các quy djnh cüa nhà 
rnthc ye quân 1 nuôi chim yen theo quy djnh tai  Diêu 64 cüa LuQi chàn nuôi 
nàm 2018 và Diêu 25 cüa Nghj dnh so 13/2020/ND-CP ngày 21 tháng 01 nàm 
2020 cüa ChInh phü. 

Diu 2. ChInh sách ho tro' khi di dèi co' s& chän nuôi ra khôi khu virc 
không thrqc phép chän nuôi 

1. Di tucYng h trçf 

Các ccr si chän nuôi có thuing xuyên tCr 01 dan vj 4t nuôi tth len ntm trong 
kbu virc không duçic phép chàn nuôi (tth ca s nuôi chim yen) quy djnh tai  khoân 1 
Diêu 1 cüa Nghj quyêt nay và xây dmg, boat dông truôc ngày Nghj quy& nay có 
hiu lirc thi hành phài di diii ca sâ chän nuôi den dja diem phü hqp hoc châm dirt 
hoat dng chän nuôi truâc ngày 01 tháng 01 nãm 2025 và duçic hrnmg chInh sách 
h trq theo quy djnh. 

2. Nguyen tàc ho trçl 

a) Ngoài các chInh sách h trçl nêu tai  Nghj quyt nay, các di tuqng thii 
hithng chInh sách duçic hithng các chInh sách khác cüa Trung uang, cüa tinh 
theo quy djnh nhung không trüng lap ye ni dung ho trç. Trumg hçip trong cüng 
thyi diem và cüng mt ni dung ho trq, dôi tuçmg thii huâng chi duqc ho trg mt 
1.n và liia chon môt müc h tr cao that. 

b) ChInh sách h trc ducic thuc hiên sau khi cci so' chàn nuôi hoàn thành vic 
di do'i ra khOi khu vi1c kbông dugc phép chàn nuôi hoc ngüng hoat dng, chuyên 
dôi ngành nghe có xác nhn cüa chInh quyên dja phuang. 

c) Các co so' chän nuôi không dü diu kin chän nuôi quy djnhtai kboân 1 
Diêu 1 cüa Nghj quyêt nay không thirc hin di do'i hoc không chârn dirt hoat 
dng chän nuôi sau ngày 31 tháng 12 näm 2024 së không duqc hu&ng chInh 
sách ho trq, dOng tho'i bj xü 1 theo quy dinh. 

d) Các t chüc, cá nhân chän nuôi duçic huâng h trçY tü chInh sách nay 
phãi chju sic kiêrn tra, giám sat yjéc thirc thi chInb sách ho tr di do'i cüa ca quan 
chi'rc näng có thâm quyên. 

3. Ni dung h trg 

a) H trg d n djnh do'i sng, san xut 
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Di vi các cci si chän nuoi thuc di tuqng ho trçY tii khoân 1 Diéu nay 
khi châm dirt hoat  dng chän nuoi hoc ti,r di di cci s den khu virc duc phép 
chàn nuôi thI dir yc ho trçc on djnh dè'i song trong thai gian 06 tháng. Mirc ho trq 
trnmg ducing 30 kg go/0 1 tháng/lao dng theo giá do ca quan có thâm quyên 
cOng bO tai  thai diem ho trçi. So lao dng duçic ho trg theo quy mô chän nuOi 
nhu sau: 

- Chän nuOi nông h: 

+ Tü 01 den duài 05 dyn vj vat nuôi: 01 lao dông/cor sà. 

+ Tü 05 dn d1thi 10 dcn vi vat nuôi: 02 lao dng/cc sâ. 

- Trang trai  chän nuOi quy mO nhO (t1r 10 dn duai 30 don vj 4t nuoi): 
không qua 03 lao dng/co si. 

- Trang trai  chän nuOi quy mô vira (tir 30 dn duai 300 &m vj 4t nuôi): 
không qua 04 lao dng/co sâ. 

- Trang trai  chàn nuôi quy mô l&n (Ti'r 300 don vj vt nuOi tri len): Chü co 
sa và hçp dông lao dng thirc tê tai Co sa. 

b) H trg di dai Co sâ chän nuOi ra khOi khu virc không dugc phép 
chàn nuOi 

Các co sâ chän nuôi thuc khu vrc không duqc phép chän nuOi quy djnh 
tai khoãn 1 Diêu 1 cüa Ngh quyêt nay khi châm dü't hoat dng chän nuôi và di 
dai den khu virc dixçic phép chãn nuOi thI &rcYc h trçl kinh phi vói các mi1c cii 
the thu sau: 

- Chän nuOi nông h: 

+ Tü 01 dn duai 05 dan vi vat nuôi: 02 triêu dOng!co sa. 

+ Tü 05 dn duai 10 don vi vat nuôi: 05 triêu dOng/co sa. 

- Chãn nuOi trang trai  quy mO nhó: 10 triu dng/co so. 

- Chàn nuOi trang trai  quy mô viira: 20 triu dng/co sO. 

- Chän nuOi trang trai quy mô lOn: 30 triu dng/cci sO. 

c) H trq dào tao,  chuyn di ngh 

- Di ti.rqng, diu kin áp diing: Chü co sO, nguOi lao dng lam vic trirc 
tiep tai  cac co sO chän nuOi dáp üng quy djth tai  khoàn 1 Diêu 2 cüa Nghj quyêt 
nay khi châm dirt hot dng chän nuôi có nhu câu dào tao,  chuyên dôi nghê dôi 
vOi dào tao  nghê trInh d so cap và dào tao  duOi 03 tháng thI duqc ho trq chi phi 
h9c nghe vOi müc tôi da là 3.000.000 dông/nguOi/khóa hoc. 

- Phuong thirc h trq: 

+ NguOi lao dng cO nhu cu h9c ngh trIth d so cp và dào tao  duOi 03 
tháng, dang k vOi co sO giáo diic nghê nghip dü diéu kin hoat  dng theo quy 
djnh cüa Lutt giáo diic nghê nghip hotc Phông Lao dng Thuong binh và Xã 
hi cap huyn noi có h khâu thuOng ti-u dé dang k hçc nghê. 
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+ ChInh sách h trg h9c phi hçc ngh dixqc th%rc hin thông qua co s 
giáo dic nghê nghip trrc tiêp to chirc dào to (khong chi trâ trirc tiêp cho ngui 
lao dng). 

Diêu 3. Kinh phi thiuc hin 

Ngân sách nhà nuâc theo phân cp và các ngun hçip pháp khác. 

Diêu 4. To churc thrc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh trin khai thirc hin Nghj quy& và djnh 
báo cáo Hi dOng nhân dan tinh ye kêt qua thirc hin. 

2. Giao Thung tr1rc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân 
dan, các To dai  biêu va dai biêu Hi dOng nhân dan tinh giám sat vic triên khai 
thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Dk Nông khóa III, ki 
h9p thu 11 thông qua ngày 11 tháng 12 näm 2020 và có hiu lirc t1r ngày 01 
tháng 01 nAm 2021.!. 

Noinhân: 
- Uy ban ThixOng viii Quôc hi; ChInh phO; 
- Các Bô: Tài chInh; NN&PTNT; KHDT; 
- Ban Cong tác di biu - UBTVQH; 
- Cic Kiêm tra van bàn - B Tu pháp; 
- ThirO'ng trirc Tinh ày; HDND tinh; 
- UBND tinh; UBMTTQVN tinh; 
- Doàn Dai  biêu quôc hi tinh; 
- Các Ban dáng Tinh ày; Trueing ChInh trj tinh; 
- Các Ban HDND tinh; các dai biêu HDND tinh; 
- VP: Tinh ày, I-IIDND, UBND tinh; 
- Các SO', Ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Dak Nông, Dai PT&TH tinh; 
- Cong báo tinh; Cong TTDT tinh; 
- Trung tam kru trtf tinh; 
- Luu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH. 



Phit hic 1 
QUY D!NH  KHU VL)'C KHONG iiuçic PHEP CHAN NUOI 

TREN lilA BÀN TNH DAK NONG 
(Ban hành kern theo Nghj quylt so': i9/2020/NQ-HDND 

ngày .t /12/2020 cia Ht5i dng nhán dan tinh Dk NOng,) 

TT lija bàn Khu virc không throc phép chàn nuôi 

Huyn Cu Jut 
-ThjtrnEaT1ing: T dânph 3, 4,5,6,7,8,9. 
- Xä Tam Thang: Thôn 3, 6. 
- Xä Nam Dong: Thôn Trung tam, thôn 14. 

2 Huyn Krông No Thj trn Dk Mâm: T dan ph 1, 2, 3, 4. 

3 Huyn Däk Mu 

- Toàn b thj trAn Dik Mu theo quy hoach thành ltp thj xä 
Dirc Lap. 
- Xä Thun An: Thôn Thuân Hanh. 
- X Däk Lao: Thôn Däc Thüy. 
- X Due Minh: Thôn Xuân Trang. 
- X Dirc Mtnh: Thôn Dirc Ai. 
- X Däk Säk: Thôn Thô Hoang 2. 
- X Long Son: Thôn Tây Son. 
- Xã Däk Ndrot: Bon Däk Me. 
- Xã Däk Ria: Thôn 3. 
- Xã Däk Gãn: Thôn Tan Lap. 

4 Huyn Dãk Song 

- Thj tthn Dirc An: T dan ph 1, 2, 3, 4, 6. T dan ph 8: 

Khu vrc quy hoteh khu dan eu. 
- XNam BInh: Thôn 10. 
- Xã Thutn Ha: Ban Dam Gió. 
- Xã Däk Ndrung: Bon Bu Boong. 
- X Dâk HOa: Thôn Rfrng Lanh. 
- X Däk Mol: Bon Bu Jri. 
- Xã Nâm Njang: Thôn 2, 6. 
- Xä Thuân Hanh: Thôn Thuân Ltyi. 
- Xã Trmmg Xuân: Bon Jâng Play 3. 

5 Huyn Dãk Glong 

- Xä Quãng Khê: Khu quy hoach trung tam thj trn gm các 
thôn, bon: 
Thôn 1 (Bon Ka La Dcmg). 
Thôn 3 (Bon Ka Nur). 
Thôn 4 (Bon Ka La Da). 
Thôn 5 (Bon Sar Diêng). 
Thôn 6 (Bon Ka La Yu). 
Thôn 10 (Bon R'Da). 
- Xä Quang Son: Thôn Quáng Hçrp. 

6 Huyn Dk R1p 
- Thi tthn Kin Due: T 1, 2, 3, 5, 6. 
- Xã Nhãn Co: Thôn 3. 
- Xã Kiên Thành: Thôn 6. 

7 Huyen Tuy Due 
- Xä Dtk Buk So: Thôn 1, 2, 3, 4. 
- Xa Quang Trirc: Bon Bu Dar. 
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TT Dja bàn Khu vrc không duroc phép chàn nuôi 
- Toàn b phithng Nghia Thành. 
- Phi.r?mg Nghia fXrc: Toàn bt T dan phô 1, 2, 4; To dan 
phô 3 (tth khu vrc ti'r Hi truO'ng To dan phô 3 vào xã Däk 
Ha); To dan phô 5: Khu dan cu Phwmg Thão. 
- Phithng Nghia Trung: To dan phô 1, 2, 3, 4, 5. 
- Phi.r?ng Nghia Phü: To dan phô 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
- Phung Nghia Tan: T dan ph 1, 2, 3, khu tái djnh Cu 

8 Thành phô Gia Nghia Sung Dic, khu tái djnh Cu Ngân hang, khu tái djnh cu Cong 
an. 
- Phuing Quãng Thành: T dan ph Tan Tin: Ciim dan cu 
1, 2, 3, 4, 5; T dan phô Tan Thjnh: Ciim dan cu 1, 2, 3. 
- Xã Dâk Nia: Thôn Nam Ra,  khu dan CU thuc d? an Lang 
Quan nhân; bon NJiêng. 
- Xä Däk Rmoan: Khu dan cu thôn Tan Hôa; Khu Tái djnh 
CU thüy then Dàk Rtih. 



Phy hic 2 
DV MEN MNH PHI CHINH SACH HO TR 
(Kern theo Nghj quyê't sá:  .Lø  /2020/NQ-HDND, 

ngàyJd./12/2 020 cla HDND tinh Däk Nóng) 

I. H trçr on dinh dôi song, san xuât 

TT Ni dung 
So 1trYng 

(Ca s& chän 
nuoi) 

D1nh 
mu'c 

(Lao dng) 

So tin 
(dng) 

Thành tin 
(dng) 

D6i vài các co s chän nuoi nm trong khu vrc không duqc phép chãn nuôi có quy mô thi.thng 
xuyen tir 01 dan vi vt nuôi tth len khi chm dfrt hoat dng chãn nuôi hoc tir di di co sâ den khu 
vrc &rac phép chan nuoi thI duoc h trc n djnh diii song trong thii gian 06 thang. Mirc h tiv 
tuang dirang 30 kg go/0 1 tháng 

4.973.400.000 

1 

Chän nuoi nông ho tir 01 dn dithi 05 dan vi v.t 
nuOi ((01 dan vi vt nuoi tuang diiang 500kg 
khi h.rçing vt nuôi sng; 966 là s lucng co sâ 
chän nuOi tr 01 dn duó'i 05 don vi 4t nuOi * 01 
lao dng (co sà chän nuoi tir 01 dn 05 don vi 
v.t nuoi phái si.'r ding 01 nhan cong lao dng )). 

966 01 2.700.000 2.608.200.000 

2 
Chän nuOi nông h tir 05 dn duài 10 dan vi vt 
nuOi (co sâ chän nuOi tir 05 dn duài 10 don vi 
vt nuoi phài sCr dung 02 nhan cong lao dng). 

195 02 2.700.000 1.053.000.000 

Trang tr?i quy mô nhO (Tr 10 dn duii 30 dan 
vj vat nuoi) 98 03 2.700.000 793.800.000 

4 
TrangtraiquymOvra(Tir30dnduâi300dan 
vi vat nuoi) 48 04 2.700.000 518.400.000 

Ghi chá:  s tin 2.700.000 dng là dr tInh (3 0kg ggo/tháng * 15.000 dng/kg) * 06 thang = 
2.700.000 dong 

II. Ho trçr chi phi di dôi co' sr chän nuôi cü ra khôi khu vrc không thrçrc phép 
chán nuôi 

TT Ni dung 
Siltrqng 
(Ca s& 

chän nuoi) 

So tien ho 
trçr (dng) 

Thành tien 
(dng) 

1 Chãn nuOi nông ho ttr 01 dn duài 05 dan vj vt nuOi 966 2.000.000 1.932.000.000 

2 Chän nuOi nông ho tir 05 dn dró 10 don vj vt nuOi 195 5.000.000 975 .000.000 

Trangtri quy mO nhO(Tr 10 dn drâi 30 dan vj 4t 
nuoi) 98 10.000.000 980.000.000 

Trang tr?i quy mô vra (Tü 30 dn dirài 300 dan vj 
vat nuoi) 

48 20.000.000 960.000.000 

Tong (1+2+3+4): 1.307 4.847.000.000 

Ghi c/ia: So' tin h trç can ci vào tmnh hInh thirc tgi djaphtrang d hâ trçr. 
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III. H trç dào tio, chuyn di ngh 

TT Ni dung 
S hrqng 
(ca si) 

IEMnh mire Thành tien 
(dng) S lao 

dng/ca s& 
So tiên 
(dng) 

H trq h9c phi 

1 Chän nuoi nông h tr 01 dn dufci 05 dan vj vt nuôi 966 1 3.000.000 2.898.000.000 

2 Chän nuôi nông h tr 05 dn di.râi 10 dan vj vt nuôi 195 2 3.000.000 1.170.000.000 

Trang tr?i quy mô nhô (Tir 10 dn duâi 30 dan vj vt 
nuoi) 

98 3 3.000.000 882.000.000 

Trang tr?i quy mô vira (Tr 30 dn dirài 300 dan vj 4t 
nuoi) 

48 4 3.000.000 576.000.000 

Tong (1+2+3+4): 1.307 5.525.000.000 

ii 



Phi hic 3 

BANG TONG HP DI MEN MNH PHI HO TR KHI DI DI C S CHAN 
NUOI w MiOi Kiiu vtrc IUIONG DIJ'QC PHEP CHAN NUOI 

(Kern theo Nghj quyê't sá J /2020/NQ-HDND, ngàyjd/12/2020 
cza  HDND tinh DàkNong) 

TT Ni dung S tin (dng) 

1 Rà soát, thng kê các co s chän nuôi thuc din di dôi 120.000.000 

2 H trci n dinh dôi sng, san xut 4.973.400.000 

H trçi chi phI di d?i ca sâ chän nuoi Cu ra khôi khu virc không 
dugc phép chän nuôi 

4 847 000 000 

4 H trçi dào tao,  chuyn di ngh 5.525.000.000 

Tong cong: 15.466.400.000 

P/a 



Phit luc 4 
DU MEN PHAN K( KINH PHI HO TR 

(Kern theo Nghj quyé't so':  d0  /2020/NQ-HDND, ngày4/12/2 020 
cza HDND tinh Dák NOng) 

TT Ni dung So tiên (diông) 

Näm 2021: 3.956.600.000 

01 - Rà soát, thng ké các Co sr chàn nuôi thuc din di dñ 120.000.000 

- Kinh phi h trç 3.83 6.600.000 

02 Näm 2022: Kinh phi h trq 3.83 6.600.000 

03 Näm 2023: Kinh phi h trg 3.836.600.000 

04 Näm 2024: Kinh phi h trq 3.83 6.600.000 

Tong: 15.466.400.000 



Phi.i 1ic 5 
QUY MO CHAN NUOI 

(Kern theo Nghj quyé't sc /2020/NQ-HDND, ngàyidll2/2020 
cia HDND tinh Dák Nóng) 

1. Bang quy di quy mô chän nuoi duâi day chi áp dung trong tnrông hcp co 
s& chän nuôi chi nuôi 01 loai vat nuôi. 

2. Dôi vâi ca sâ chän nuoi nuôi nhiêu loai vt nuôi thI dan vi vat nuôi là dan 
vj quy dôi cüa gia sue gia cam theo khôi luqng song, không phii thuc vào giông, 
tuôi, gith tInh. 

- Môi dan vj vt nuôi tuang ducing vi 5 00kg khôi hzçing vt nuôi song. 
- Chän nuOi nông h: duâi 10 dan vj vt nuôi. 
- Trang trui quy mô nhó: tU' 10 den duâi 30 dan vj vt nuôi. 
- Trang trai  quy mô vra: tr 30 den duâi 300 dan vj 4t nuôi. 
- Trang trai  quy mô 1ón: tr 300 dan vj vt nuOi tri len. 

TT Loai vt 

Khôi 
ltro'ng ho'i 
trung bInh 

(kg) 

Chän nuôi 
nong h (tü 
01 den drâi 

05) 

Chàn nuôi 
nong h (tir 
05 den duoi 

10) 

Trang tri 
quy mô nhó 

(con) 

Trang trai quy 
mô vira (con) 

Trang tri 
quy mô 

ion (con) 

I Lo'n: 

1 
Lon dui 28 
nàytui 8 63-311 312-624 625 -1.874 1.875-18.749 18.750 

2 Lonthit: 

Lonnôi 80 06-31 32-62 63-187 188-1.874 1.875 

Lcrnngoai 100 05-24 25-49 50-149 150-1449 1.500 

3 Lçnnái: 

Lçin ni 200 03-12 13-24 25-74 75-749 750 

Lçrnngoai 250 02-09 10-19 20-59 60-599 600 

4 Lan duc: 300 02-08 09-16 17-49 50-499 500 

II Gia cm: 

5 Ga: 

5.1 Gàni 1,5 333-1.666 1.667-3.332 3.333-9.999 10.000-99.999 100.000 
5.2 Ga cong nghip: 

Ga hirong thjt 2,5 200-999 1.000-1.999 2.000-5.999 6.000-59.999 60.000 

Ga hurng trLrng 1,8 277-1.387 1.388-2.777 2.778-8.332 8.333-83.332 83.333 

6 Vjt: 

6.1 Vjt huàng thjt: 

Vjtni 1,8 277-1.388 1.389-2.777 2.778-8.332 8.333-83.332 83.333 

Vjtngoi 2,5 200--999 1.000-1.999 2.000-5.999 6.000-59.999 60.000 

6.2 VjthLr&ngtrCrng: 1,5 333-1.666 333-3.332 3.333-9.999 10.000-99.999 100.000 

7 Ngan 2,8 178-891 892-1.785 1.786-5.356 5.357-53.570 53.571 

8 Ngng 4 125-624 625-1.249 1.250-3.749 3.750-37.490 37.500 

9 Chim cut 0,15 3.333- 
16.665 

16.666-33.332 33.333-99.999 100.000-999.999 1.000.000 
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TT Loai vat nuôi 

Khôi 
hrçrng ho'i 
trung bInh 

(kg) 

Chän nuôi 
nong,  h (tir 
01 den dirOi 

05) 

Chàn nuôi 
nong ho (tir 
05 den dixri 

10) 

Trang tri 
quy mô nhô 

(con) 

Trang tr3i quy 
mô vü'a (con) 

Trang trai 
quy mô 

ion (con) 

10 Bô cau 0,6 833-4.165 4.166-8.332 8.333-24.999 25.000-249.999 250.000 

11 Dàdiu 80 06-30 31-62 63-187 188-1.874 1.875 

HI Bô: 

12 
Beduài6tháng 
tuoi 

100 05-24 25-49 50-149 150-1.449 1.500 

13 Bôthit: 

Bô nôi 170 03-13 14-28 29-87 88-881 882 

BO ngoi, bô lai 350 02-06 07-13 14-42 43-428 429 

14 Bôsita 500 01-04 05-09 10-29 30-299 300 

IV Trâu 
Nghedi.râi6 
thang tui 

120 04-19 20-41 42-124 125-1.249 1.250 

16 Trâu 350 02-06 07-13 14-42 43-428 429 

V Giasückhác 

17 Ngira 200 03-11 12-24 25-74 75-749 750 

18 Dê 25 20-99 100-199 200-599 600-5.999 6.000 

19 Cru 30 17-82 83-166 167-499 500-4.999 5.000 

20 Thó 2,5 200-999 1.000-1.999 2.000-5.999 6.000-59.999 60.000 

VI Hiro'u sao 50 10-49 50-99 100-299 300-2.999 3.000 
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