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S: /2021/NQ-HDND Quáng Ti'j, ngày tháng nãm 2021 

Dijthão 

NGH QUYET 
Quy dinh khu vtrc thuôc nôi thành cüa thành phô, thi xã, thj trãii, 

khu dan cir không thrqc phép chàn nuôi, quy d!nh  vñng nuôi chim yen Va 
chInh sách ho trq khi di dô'i co s& chän nuôi ra khôi khu virc không 

thrçrc phép chàn nuôi trên dja bàn tinh Quãng Trj 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRI 
KHOA VIII, KY HQP TH1 6 

Can ct' Luçt Td ch'c chInh quyn ctjaphu'ong ngày 19 tháng 6 náni 2015, 
Can th Lut sla ctói, bô sung mt so diêu cüa Lut TO chic C'hInh phi và 

Luçt TO chi'c chInh quyên df a phu'ong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 
Can thLut hán nuOi ngày 19 tháng 11 nárn 2018; 
Can ci Ngh dinh sO 13/2020/ND-CF ngày 21 tháng 01 nám 2020 cta hInh 

phi hw&ng dan chi tiêt Luát Chàn nuOi, 
Can th ThOng tu' sO 23/2019/TT-BNNPTNTngày 30 tháng 11 nárn 2019 cta 

B NOng nghip và Phát triên nông thOn ye vic hithng dan mt so diêu cta Lut 
Chän nuOi ye hoçt dçng chán nuOi; 

Xét Ta trinh sO ../TTr-UBND ngày tháng nárn. 2021 cia Uy ban Nhân 
dOn tinh Quáng Trj ye vic dê nghj ban hành Nghf quyét quy cnh khu vy'c thuç5c 
nçi thành cáa thành phO, thi xa, thj trân, khu dOn cit khOng du'çrc phép chàn nuOi 
(khu vyc không dwçrc phép chán nuOi), quy dinh vuing nuOi chim yen và chInh sách 
hO trçr khi di d&i cct sO' chàn nuOi ra khOi khu virc khOng cttrçrc phép chàn nuOi trên 
da bàn tinh Quáng Trj; Báo cáo thOrn tra sO . . . /BC-HDND ngày ... tháng nám 
2021 cza Ban Kinh tê và NgOn sách, Hç5i dOng Nhdn dOn tinh; •j  kiên tháo lugn 
cta ctçii biêu Hç5i ctOng nhOn dOn tinh tqi kj) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phirn vi diu chinh và di ttrqng áp diing 
1. Pham vi diêu chinh 
Nghj quyêt nay quy djnh khu vçrc thuOc  ni thành cüa thành phô, thj xã, thj trân, 

khu dan cu không duçic phép chän nuôi (gçi tat là khu vtrc không ducic phép chän 
nuoi), quy djnh viXng nuôi chim yen và chInh sách h trçl khi di dcii Co si chàn nuôi ra 
khOi khu virc không duçic phép chän nuôi trên dja bàn tinh Quãng Tn. 

2. Dôi tuçing áp ding 
a) To chirc, cá nhân tham gia các hoat dng chàn nuôi gia siic, gia cam và 

dng 4t khác trong chän nuôi trr nuôi dng vt lam cãnh, nuôi 1ng 4t trong 
phông thI nghim ma không gay ô nhim môi truông trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

b) Các Co quan, ban, ngành, dja phuang lien quan trong qua trInh theo dOi chi 
do, to chrc th?c hin Nghj quyêt nay. 
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D.eu 2. Khu vyc thuQc fbi thanh cua thanh pho, th! xa, th! tran, khu dan 
cu không dirçrc phép chán nuôi trên da bàn tinh Quãng Tr! 

Quy djnh khu virc thuc nôi thành cUa thành phô, thj xã, thj trân, khu dan cu 
không ducic phép chän nuôi trên dia bàn tinh Quâng Trj theo phii hic dInh kern. 

Diu 3. Wing nuôi chim yn trên dla  bàn tinh Quãng Tr 
1. Vitng nuôi chim yen là vüng nàm ngoài khu virc duçrc quy djnh tti Diêu 2 

cüa Nghj quyêt nay. 
2. Co sâ nuôi chim yen phái tuân thu các quy dtnh  cüa nhà nuOc ye quán l' 

nuôi chirn yen ducic quy djnh tai Diêu 64 cüa LuIt Chän nuôi ngày 19 tháng 11 
näm 2018 cUa Quôc hi; phâidãm bão các dliêu kin nuôi duqc quy djnh tui khoãn 
2, Diêu 25 Cüa Nghj djnh so 13/20201ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2020 cüa 
ChInh phü ye hithng dn chi tit Lut Chän nuôi. 

3. NIià yen dã xây d'irng và hoat dng trinc ngày Nghj quyêt nay có hiu 1trc 
thi hành nàm trong khu virc không duçc phép chàn nuôi thI phãi gitt nguyen hin 
trng, khong duçic coi nâi, không dugc sü diing ba phóng phát am thanh. 

Diu 4. ChInh sách h tro khi di dôi co sö chán nuôi ra khôi khu vrc 
không dtrçc phép chàn nuôi 

1. Diêu kiên ho trci di dOi cci sO chän nuôi 
To chirc, cá nhân tham gia cac hoat dng chän nuôi gia süc, gia cam và dng 

4t khác trong chàn nuoi hott dng truOc ngày Nghj quyêt nay có hiu lirc thi 
hành näm trong khu vijc không duçic phép chän nuôi trén dja bàn tinh Quâng Trj, 
Co thirc hin kê khai hoat dng chän nuoi và dã thrc hin di dOi CO SO chàn nuôi ra 
khôi khu Vrc không ducic phép chän nuôi truOc ngày 01 tháng 01 näm 2025. 

2. Nguyen tàc ho trq di dOi co sO chän nuôi 
a) Nba nixOc h trg di dOi CO SO chän nuôi ra khói khu V1JC không thrçic phép 

chän nuoi bang hInh thCrc ho trq mt phân chi phi cho vic tháo dO, phá hüy, 4n 
chuyên chuông trai chän nuôi. 

b) Viêc h tro di dOi duoc thixc hiên sau khi co sO chän nuôi hoàn thành vic 
di dOi ra khói khu v1rc không dugc phép chän nuôi den dja diem mOi darn bão quy 
djnh ye môi truOng, quy djnh ye diêu kin chAn nuoi có xác nhn cüa chInh quyên 
dja phixang. 

C) Môi co SO thuc dôi ti.rçng diu chinh cüa Nghj quyt nay chi ducic h trg 
môt lan. 

d) Ngoài chInh sách h6 trçl nêu tai Nghj quyt nay, các di tung h tr tti 
Nghj quyêt nay dixçic uii tien huOng cac chinh sách khác cüa Trung uong, cUa tinh 
theo quy djnh nhung không trüng lap ye ni dung ho trg. TruOng hqp trong cüng 
thOi diem và cüng rnt ni dung h trn có nhiêu chInh sách h tra khác nhau, dôi 
tircing thi huOng duçic hra chon chjnh sách ho trq có igi nhât. 

d) Các co sO chän nuôi ducyc ngân sách nhà nuOc h trçi phâi chju sr kiêm 
tra, giám sat cüa co quan chirc nàng có thm quyên. 

3. Ni dung chjnh sách 
H trç di dOi CO SO chän nuOi ra khOi khu vrc khOng dugc phép chän nuOi: 

Doi vOi chàn nuôi quy mô nông h, mirc h trci 4.000.000 dng/h (bôn triu 
dong/h). Dôi yOi trang trai chän nuôi quy mô nhô, rnCrc h trg 6.000.000 
dông/trang tri (sau triu dông/trang trai). Dôi vOi trang tr?i  chän nuôi quy mô 
vra, mirc ho trq 10.000.000 dong/trang trai (muOi triu dông/trang tri). Dôi vOi 
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trang trai chän nuôi quy mô 1tn, müc h trç 15.000.000 dng/trang trai  (muii lam 
triu dông/trang trai). 

Dieu 5. Kinh phi thiyc hiçn 
Nguôn kinh phi ho trq trirc tiêp dê thirc hin vic di diii chuông trai ra khói 

khu vrc không duçic phép chän nuoi b trI tü nguôn ngân sách tinh (UBND các 
huyên, thành phô, thj xã can doi b6 tril ngân sách dôi 1rng theo t' 1 ngân sách tinh 
70%, ngân sách huyn 30% dê thirc hin). 

Diu6. Quy dtnh  chuyn tip 
1. Dôi vri các Co sâ chän nuoi dã xay dimg và hoat dng tnrâc ngày Nghj 

quyêt nay có hiu hrc thi hành näm trong khu v1rc không duçc phép chàn nuôi 
theo quy djnh tai  Diêu 2 cüa Nghj quyêt nay, thI trong thai han  kê tir ngày Nghj 
quyêt nay có hiu 1%rc thi hành den hét ngày 31 tháng 12 näm 2024 phãi di däi den 
dja diem chän nuôi phii hqp hoc châm düt hoat dng chän nuôi. 

2. Dôi vâi các Co sô chàn nuoi phát sinh trong khu vrc không ducc phép 
chän nuoi sau khi Nghj quyêt nay có hiu 1irc; các Co sâ chän nuôi thuc din di 
di ho.c châm dirt hoat dng chän nuôi ma thirc hin di di, châm dirt hoat dng 
sau ngày 31 tháng 12 näm 2024 thI không duçic huông chInh sách ho trçi tai  Nghj 
quyêt nay và bj xr 1 theo quy djnh cüa Pháp 1ut hin hành. 

Diêu 7. To chüc thtrc hiên 
1. Uy ban nhân dan tinh Quâng Trj t chirc trin khai thirc hin Nghj quyt nay. 
2. Thuing truc Hôi dông nhân dan tinh, các Ban Hi dông nhân dan tinh, dai 

biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic th'çrc hin Nghj quyêt nay. 
3. Nghj quyêt nay dã dirçc HOi  dông nhân tinh Quãng Trj Khóa VIII K' hçp 

thir 5 thông qua ngãy... tháng... näm ... và có hiu hrc tir ngày ... tháng... nãm .../. 

No'i nhân: 
- LTBTVQH, ChInh phü (B/cáo); 
- VPQH, VPCP, B Tái chInh, Bô NN&PTNT; 
- Vu Pháp chê B NN và PTNT; 
- Ciic Kiëm tra VBQPPL, Bô Tix pháp; 
- TVTU, TTHDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- UBND tinh, Doàn DBQH tinh, 
- Di biëu HDND tinh; 
- VP TU, VP Doàn DBQH&HDND, VP UBND tinE; 
- Sâ Tir pháp, các Sà, ban, ngành thuc tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
- Trung tam Cong báo tinh; 
- Lru: VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 



Phu itic 
KHU VIrIC THUOC NQI THANH CUA THANH PHO, Till xA, TH! TRAN, KHU DAN CU' 

KHONG DIJ€%C PHEP CHAN NUOI TREN DIA BÀN TINH QUANG TRI 
(Kern theo Nghj quyt so /2021/NQ-HDND ngày ......../....../.......cia H(3i &ng nhán dan tinh Quáng Tr) 

STT Khu vrc không thro'c phép chän nuôi Ghi chñ 
I THJXAQUANGTR 
1 Khuvuc hai hen các tuyn du&ng: 

Tuyên dixo'ng Hai Ba Tnrng: tir diem dâu giao dung Lê Duân den diem cuôi giao duàng Phan DInh Phüng, chiêu 
sâu tInh tfr 1i giâi duâng vào sâu 40 met mi ben. 

1 2 
Tuyên dix&ng Trân thing D?o:  tü diem dâu giao dtthng Lê Duân den diem cui tip giáp dja giài xã Triu Thành, 
chiêu sâu tInh tir lô gii dthng vào sâu 40 met mi ben. 

1 3 
Tuyên dithng Quang Trung: tir diem dâu giao dithng Trân Hung Dao den diem cui giao duäng Hai Ba Tnxng, 
chieu sâu tInh ttr 1 giri dithng vào sâu 40 met mi ben. 

1 4 
Tuyên thr?rng Nguyn Träi: tCr diem dAu giao dueing Hai Ba Tnrng den dim cui giáp kênh Nam Thch Han, 
chiêu sâu tInh tr 1 iâi du&ng vào sau 40 met môi ben. 

1 5 
Tuyên duông Lé Hông Phong: ti.i diem dâu giao du&ng Trân Hung D?o  dn diem cui giao du6ng Hai Ba Tning, 
chiêu sâu tmnh tr lô giài dung vào sâu 20 met môi ben. 

1 6 
Tuyén throng L' ThuOng Kit: tr diem dâu giao dithng Trân Hung Dao dn diem cui giao dithng Hai Ba Trung, 
chiêu sâu tmnh tr 1 giOi thrOng vào sâu 50 met mi ben. 

1.7 Tuyên duOng Lê Duân: tO câu Thtch Han den Cu Träng, chiu sâu tinh tO I giOi thrOng vào sâu 40 met rnôi ben. 
2 Phu*n 1 

2.1 Khuphô4 
3 Phuôn2 

3.1 Khuphôl 
3.2 Khuphô2 
3.3 Khuphô3 
3.4 Khuphô4 
4 Phuông3 

4.1 Khu do thj VO Thj Sáu thuc Khu phô 4 
II HUYN TRIEU PHONG 
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1 Xä Triéu Phircrc 

• 
Khu dan cu Khu vrc Bô Bàn (thuOc thôn Nam Phuàc) tr nhà ông Nguyn Hoài An den cong chào xã và t1r 
câu Bô Bàn den nhà ông LuYng Dirng, chiêu sâu tInh tir 10 giài dthng vào sau 30 met mi ben. 

2 Xä Triu Trch 

2 1 
• 

Khu dan cu Khu vrc Bô Bàn (thuOc thôn Dông Tam) hai ben tuyên ducng Quc 10 49C tr hO ông Lê DInh 
Doàn den Câu L Xuyên 1, chiêu sâu tInh t 1 gii d.thng vào 35 met mi ben. 

3 Xä Triu Son 

3.1 

Khu vrc Chçi C.n, xã Triu San (thuOc Thôn Thucing Phü Phuâng và ThOn Phuang An xä TriOu San. Gôm: 
Tuyên duông DH 43, doan tr Trithng TH&THCS (ben trai), nhà ông Lô Quang Vinh (ben phái) den nhà ông 
Nguyen Van Tü (ben trái), nhà ông Nguyen Hiru Thàng (ben phãi), chiêu sâu tinh tr 10 gii du?ng vào ben phái 
150m, ben trái 20m. Tuyên du&ng ttr nghia trang hOt  s5 xã (ben trai) den tram y tê xâ, chiêu sâu tinh tü 1 giâi 
thrâng vào 90m mi ben. 

4 Th trãn Ai Tfr 
4.1 Tuyên dung Lê Duân (toàn bO tuyên dthng, chiêu sâu tInh t 10 giài dung vào sâu 23 met mi ben. 
4.2 Tuyên dung Tnthng Chinh (toàn bO tuyên dung), chiu sâu tInh t 1 giâi duäng vào sâu 30 met môi ben. 
4.3 Tuyên dung Lê Hông Phong (toàn bO tuyên dithng), chiêu sâu tInh t 1 giâi di.thng vào sâu 25 met mi ben. 
4.4 Tuyên du&ng Nuyn Van Linh (toàn bO tuyên du?mg), chiêu sâu tInh t 1 giOi du&ng vào sâu 25 met mi ben. 
4.5 Tuyen dirng Trân Phü (toàn bO tuyen dithng, chiu sâu tInh t 1 giài duig vào sâu 28,7 met mi ben. 
4.6 Tuyên du&ng To Hfru (toàn bO tuyen thràng), chieu sâu tmnh tc 10 giâi dung vào sâu 28,7 met mi ben. 
4.7 Tuyên thrông Nguyn Tn Phuang (toàn bO tuyn dtràng, chiu sâu tinh tir lô giâi duông vào sâu 25 met mi ben. 
4.8 Tuyen &thng Van Cao (toàn bO tuyên dung), chiêu sâu tInh tr 10 giOi dithng vào sâu 25 met mi ben. 
4.9 Tuyên dung Trixang Van Hoàn (toàn bO tuyên dithng), chiu sâu tinh tir 10 giài dung vào sâu 25 met mi ben. 
4.10 Tuyen dung Phan Chu Trinh (toàn bO tuyen dithng), chiu sâu tinh tir 10 giâi duàng vào sâu 25 met mi ben. 
4.11 Tuyen du&ng Nguyn ChI Thanh (toàn bO tuyên dthng), chiu sâu tInh tà 1 giâi du&n vao sau 22,9 met mi ben. 

4 12 
• 

Tuyen ththng Doàn Khue tth do?n t duông Tràn Hung Do den nhà ông Man), chiêu sâu tmnh tü 1 giôi duàng 
vào sâu 23,5 met mi ben. 

4 13 
• 

Tuyn du?mg Dng ThI (tth doan ti.r nhà ông Ty dn du&ng L' Thai Ta), chiu sâ.0 tinh tr 10 giài du&ng vào sâu 
25métmôibên. 

4.14 Tuyen dung Ton Th.t Thuyt (toàn bO tuyn dithng), chiu sâu tInh tt'r 10 giOi dung vào sâu 30 met mi ben. 
4.15 Tuyn du&ng Phan B0i  Châu (toàn bO tuyn dung), chiu sâu tInh tr 10 giài &thng vào sâu 25 met mi ben. 
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4.16 Tuyn duäng Trtwng Djnh (toàn bO tuyn dithng), chiu sâu tInh tr 10 giâi dithng vào sâu 25 met mi ben. 
4.17 Tuyên dir&ng Lê Qu Don toàn bO tuyn duâng), chiêu sâu tInh tr 10 giâi duông vào sâu 20 met mi ben. 
4.18 Tuyn di.thng Hoàng Diu (toan bO tuyn dung), chiêu sâu tInh ti 10 giâi dung vào sâu 25 met mi ben. 
4.19 Tuyên duâng Trân Hüu Dirc (toàn bO tuyn duàng), chiêu sâu tinh ttr 10 giâi dxing vào sâu 25 met mi ben. 
4.20 Tuyên du&ng Hai Ba Thing (toãn bO tuyn dung), chiêu sâu tInh tü 1 gii dtr&ng vào sâu 25 met môi ben. 

• 
421 

Tuyên thring Dinh Tiên Hoàng (tth don ttr du&ng Nguyn Hoãng den trii s huyn d0i  Tiiu Phong), chiêu sau 
tInh tü 10 gii &thng vào sâu 25 met mi ben. 

4.22 Tuyên dung Ngiyn Du (toàn bO tuyên dthng), chiêu sâu tinh tü 1 giói dithng vào sâu 25 met mi ben. 

423 
• 

Tuyên dung Trân Htrng Dao  (tth don t dung Doàn Khuê den du&ng L' Thai T6), chiêu sâu tInh tr 10 giài 
dirng vào sâu 25 met môi ben. 

424 
• 

Tuyên du&ng Nguyn Hu (tth do?n ttr duông Doàn Khué den dumg Trn Hru Dc), chiu sâu tInh tü 1 gii 
dtrng vào sâu 25 met môi ben. 

425 Tuyên ctithng Lê Lai (tth do?n tir dithng Doàn Khuê den dithng sat), chiêu sâu tinh t 10 giâi dung vào sâu 25 
métmibén. 

4.26 Tuyên du&ng tránh Thành Co (toàn bO tuyn dthng, chiêu sâu tInh tir 10 gii dthng vào sâu 25 met môi ben. 

• 
427 Tuyén dthng Huyên Trân Cong Chña (toàn bO tuyen dithng, chiêu sâu tInh tü 10 gii dung váo sâu 25 met mi 

ben. 

428 
• 

Tuyên duàng Nguyn Phüc Nguyen (toãn bO tuyen du&ng), chiêu sâu tInh tir 10 giài dung vào sâu 25 met môi 
ben. 

4.29 Tuyn &thng Lê Hu Tr& (toàn bô tuyén throng), chiêu sâu tInh tir to giOi dtrOng vào sâu 25 met mi ben. 
4.30 Tuyên dithng Nguyn Thj L' (toàn bO tuyn duOng), chiêu sâu tInh tr 10 giOi thrOng vào sâu 25 met mi ben. 

4 31 
• 

Tuyên thrOng Nguyn bang (trir don tCr thrOng Lé Dun den thrOng Hai Ba Tnmg), chiêu sâu tInh tO 10 giOi 
du&ng vào sâu 25 met môi ben. 

4.32 Tuyên thrOng Doàn Lan (toàn bO tuyn thrOng), chiêu sâu tInh tO 10 giOi thrOng vào sâu 25 met môi ben. 
4.33 Tuyn thrOng Doàn Ba ThOa (toàn bO tuyn thrOng), chiêu sâu tInh tO 10 giOi thrOng vào sâu 25 met mi ben. 
4.34 Tuyn thrOng Dng Dan (toàn hO tuyn thrOng), chiêu sâu tInh tO 10 giOi thrOng vào sâu 25 met mi ben. 
4.35 Tuyen thrOng Nguyn Hiu Khiu (toân bO tuyn thrOng), chiêu sâu tInh tO 1 giOi thrOng vào sâu 25 met mi ben. 
4.36 Tuyn thrOng Van Kim (toàn bO tuyn thrOng), chiêu sâu tinh tO 10 giOi thrOng vào sâu 25 met mi ben. 
4.37 Tuyên thrOng Phan Van Dt (toàn bO tuyn thrOng), chiêu sâu tInh tO 10 giOi thrOng vào sâu 25 met mi ben. 
4.38 Tuyên thrOng Vô Thj Sáu (toàn bO tuyn thrOng), chiêu sâu tInh tCr 10 gi&i duOng vào sâu 25 met môi ben. 
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4.39 Tuyn du&ng Nuyn Hthi Than  (toàn bO tuyn clithn4 chiu sâu tInh tr lô giâi du&ng vào sâu 25 met môi ben. 
4.40 Tuyên du&ng Hông Chuang (toàn bO tuyn dix?ing), chiêu sâu tInh tü 1 giài duôrng vào sâu 25 met môi ben. 

441 Tuyên di.r?ing Nguyn Hfru Then  ni dumg Nguyn Hoàng, chiu sâu tmnh tü 1 gici duing vào sâu 25 met môi 
ben. 

III HUYN HAl LANG 
1 Th trn Diên Sanh 

1.1 Khóm6,thjtrânDiênSanh 
1.2 Khóm 7, thj trn Diên Sanh 
1.3 Khóm 8, thj trAn Diên Sanh 
1.4 Khóm 9, th trn Diên Sanh 
2 XA Hal Chánh 

2 1 
Tuyên dirmg Quôc Lô 1A: tr câu M Chánh den câu Vuqt dthng sat, chiêu sâu tInh tii 10 gii duông vào sâu 22 
met. 

2.2 Tuyên quôc 10 49B: tir Ngã 3 M Chánh den câu Phthc TIch, chiu sâu tInh tü 1 giài duing vào sâu 22 met. 
IV HUYN HU5NG HOA 
1 Thj trn Lao Bão 

1.1 KhómAnHà. 
2 Xä Tan Thành - 

2 1 
Thôn Co Thành, (bao gôm: Khu dan cu d9c tuyk duing Qu& LO 9, chiêu sâu tInh tü l giài dthng vào sâu 40 
met; khu dan cu trung tam xã ban kInh trong vông 500 met tjnh tir tam trii s UBND xã). 

3 XâTânHop 

3 1 
Khu dan cu d9c hai ben tuyên dung Quôc Lô 9 chy qua Thôn Lumig L, , chiêu sâu tmnh tir 10 giâi dung vào 
sâu 40 met. 

4 Thj trn Khe Sanh 
4.1 Tuyên dithng Lê Duân (toàn bô tuyen du?ing), chiêu sâu tInh tir lô giài dithng vào sâu 30 met mi ben. 

42 
Khu vi,rc hai ben tuyên du&ng Hung Vrnng (tir Nhà thi dâu den giáp ho Tan DO),  chiêu sâu tmnh tü 1 giâi du&ng 
vào sâu 30 met mi ben. 

4.3 Tuyn duâng Nguyn TrAi (ttr Lê Dun dn giáp Lê Lcii), chiu sâu tInh tur lô giài duông vào sâu 20 met môi ben. 
4.4 Tuyn dung Lê Lçii (tir Lê Duân dn giáp Lê Dun, chiu sâu tmnh tir 1 giài dumg vào sâu 20 met môi ben. 
4.5 Tuyên du&ng 9/7 (tü Lê Dun dn giáp Hing Vucmg), chiêu sau tInh tir 10 gii duâng vào sâu 20 met m6i ben. 
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4.6 Tuyn dithng Ham Nghi (t1r Lê Dun dn giáp Lê Lqi), chiu sâu tInh t& I gith duâng vào sâu 20 met m& ben. 
Tuyên dir&ng Pham Hung (tcr Hung Vrnmg den giáp Ham Nghi), chiêu sâu tmnh tü 10 gii dung vào sâu 20 met 
mibên. 

4.8 Tuyn dtrông Ch Lan Viên (tü 9/7 dn Lê Lçii) sâu tInh tü 1 giâi dithng vào sâu 20 met mi ben. 
4.9 Tuyên dithng Nguyn Htru Thin  (tir 9/7 den Lê Lqi), chiêu sâu tinh tü 10 giâi duông vào sâu 20 met mi ben. 

4.10 Tuyn dithng Dinh Cong Tráng (t 9/7 dn Lê Lgi, chiêu sâu tInh tü 10 giài dthng vào sâu 20 met mi ben. 
4.11 Tuyên dithng Vö Thj Sáu (tfr 9/7 den Lê Lvi), chiêu sâu tlnh t 1 giâi dung vào sâu 20 met mi ben. 

4 12 
Tuyn du&ng Phan DInh Phüng (t Lê Duân den HO Chi Minh), chiêu sãu tInh t 10 gi&i dung vào sâu 20 met 
môibên. 

4 13 
Tuyên duông Phan Chu Trinh (t Hing Vumig den Dinh Tiên Hoàng), chiM sâu tInh t l gii duông vào sâu 20 
met mi ben. 

4 14 
Tuyên dthng Lê Thánh Tong (tir Lê Lqi den giáp dung khoi), chiêu sãu tinh tcr 1 giâi dithng vào sâu 20 met mi 
ben. 

4.15 Tuyn dithng Van Cao (tü Lê Lçii dn giáp dithng kh&), chiu sâu tInh t 1 giâi dthng vào sâu 20 met m6i ben. 

4 16 
Tuyên dithng Phm Ngfi Lao (t Lê Lqi den giáp dung kh&), chiêu sâu tInh t 1 giài dithng vào sâu 20 met mi 
ben. 

4 17 
Tuyên dithng Hai Ba Trung (tr Lê Duân den NgO S5 Lien), chiêu sâu tinh tü 1 giài duing vào sâu 20 met mi 
ben. 

4 18 
Tuyn dung Ngo S Lien (t Lê Dun dn Hal Ba Trung), chiu sâu tinh ttr 10 giâi duOng vâo sâu 20 met mi 
ben. 

4 19 • 
Tuyên ththng Büi Thj Xuân (tü NgO S Lien den H S Than), chiéu sâu tInh tr 10 giâi &thng vào sâu 20 met mi 
ben. 

420 
• 

Tuyn du&ng Ha Huy T.p (tr Lê Duân den hêt Km0+500), chiêu sâu tinh tr 10 giâi dràng vào sâu 20 met mi 
ben. 

421 
• 

Tuyn dithng Dào Duy Tr (ti Lê Dun dn Phan Chu Trirth), chiu sâu tinh ttr 10 giài dthng vào san 20 met mi 
ben. 

422 
• 

Tuyên dithng Dinh Tiên Hoàng (11r Lê Duân den câu Pa Nho), chiêu sâu tInh tcr 10 gii du&ng vào san 20 met mi 
ben. 

423 
Tuyn di.r&ng Nguyn Hiu Th9 (ttr Büi D%Ic Tâi dn Lê Lçii), chiu sâu tInh tr 10 giài dung vào sâu 20 met môi 
ben. 

4.24 Tuyên duôrng Büi Due Tài, chiêu san tInh tü 1 giài dithng vào san 20 met mi ben. 
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V HUYEN DAKRONG 
1 Th trail Krông Kiang 
1.1 Khóml 
1.2 Khóm2 

VI HUYN CAM LO 

1 Thj trân Cam Lô 
1.1 Khuphôl 

1.2 Khuphô2 
1.3 Khuphô3 
1.4 Khuphô4 

VII THANH PHO DONG HA 
1 Phirongi 
1.1 Khuphôl 
1.2 Khuph2 
1.3 Khuph3 
1.4 Khuphô4 
1.5 Khuphô5 
1.6 Khuphô6 
1.7 Khuphô7 
1.8 Khuphô8 
1.9 Khuphô9 
1.10 To 10,KhuphôTâyTrI 

2 Phuôn2 
2.1 Khuphôl 
2.2 Khuphô2 
2.3 Khuphi3 
2.4 Khuphô4 
2.5 Khuphô5 

3 Phirôn3 
3.1 Khuphô2 
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3.2 Khuph5 
3.3 Khuphô6 
3.4 Khuphô7 
4 Phtrông4 

4 1 Tuyên duing Chi Lang tr do?n giao vth Quôc 1 9 den nghia trang nhân dan thành phô Dông Ha, chiêu sâu tInh tr 
I giài thr?mg vào sâu 100 met mi hen. 

5 Phir?n5 
5.1 Khuphôl 
5.2 Khuphô2 
5.3 Khuph63 
5.4 Khuph64 
5.5 Khuphô5 
5.6 Khuphô6 
5.7 Khuph9 
5.8 Khu,pM 10 

Tuyên duâng Nguyn Du tr don giao vài du&ng Chu Mtnh Trinh dn du?ing L Thu?mg Kit, chiêu sâu tInh tir 
1 giâi dtthng vào sâu 100 met mi ben. 

5 10 Tuyên du&ng Nguyn ChI Thanh tr don giao vci dithng Ton That Thuyt dn du&ng L Thu?ing Kiit, chiu sâu 
tInh tü 1 gici dung vào sâu 100 met mi ben. 
Tuyên du&ng Mai Hàc Dê t don giao vài dthng Chu Manh  Trinh dn du&ng Lê Thánh Tong, chiêu sâu tInh tir 
1 giài du?ing vào sâu 100 met mi ben. 

5 12 
Tuyên duâng Chu Manh  Trinh tü don giao vài dtr&ng Quôc Lô 9 den dtr&ng Nguyn Du, chiêu sâu tInh tii 1 gii 
dithng vào sâu 100 met môi ben. 

13 Tuyên dithng Han Mc Tü tü doan giao vâi &thng Chu Mnh Trinh dn dtthng Tr.n Quang Khái, chiêu sâu tInh 
tü 1 giâi dithng vào sâu 100 met mi ben. 

6 Phirèn Bong L 
6.1 Khu phô 1 (tth vñng Trung Du ttt hO Trung Chi den rung do UBND phuông quãn 1') 
6.2 Khu phô 2 
6.3 Khu phô 3 (tü duing nôi Lê Th Tit viii Han Thuyên dn di.rung SAt) 
6.4 Khuph64 
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6.5 Khu ph Phuang Gia (tir dithng Lé Dun dn nhà van hóa khu ph6 Phuang Gia) 
6.6 Khu phô Luorng An (tr dithng Lê Duân den &thng nôi Lê The Tiêt vài Han Thuyên) 
7 PhirônDôngLirong 

7.1 Khuphôl 
7.2 Khuph2 
7.3 Khuph3 
7.4 Khu do thj Nam Dông Ha, khu ph6 Tan Vinh 
8 Phurn Doug Giang 

8.1 Khuphôl 
8.2 Khuphô2 
8.3 Khuph3 
8.4 Khuphô4 
9 Phirông Dôn Thanh 

9.1 Khu do thj Bác sOng Hiêu giai doin 1 

92 
• 

Tuyên dithng Hoàng Diu tr doan giao v,i dithng Lê Trirc den Câu Song, chiêu sâu tmnh tr 1 gi&i du&ng vào sâu 
20 met mi ben. 
Tuyn dithng Qu6c 1 1A tü doan giao v1i duing Lê Triic den vj trI giáp ranh da giri hành chInh xã Cam Hiêu, 
chiêu säu tinh tü 1 giài dthng vào sâu 20 met mi ben. 

• 
Tuyên dtthng Phtm Ngü Lao tr don giao vi du?mg Quôc 1 1A den dtthng Hoang Diu, chiêu sâu tmnh tfr 1 giài 
dtthng vào sâu 20 met môi ben. 

VIII HUYN VINII LINH 
1 Thj trn Cna Tüng 

1.1 KhuphôAnDücl 
1.2 K1iuphAnDüc2 
1.3 KhuphôAnDüc3 
1.4 KhuphôAnHôal 
1.5 KhuphôAnHOa2 
2 Thj trn Ben Quan 

2 1 
Tuyên du&ng QL9D (thuc khOm 1), tü câu Khe Cay den ntt giao dtthng H ChI Minh, chiêu sâu tInh tir 1 giôi 
duing vâo sâu 300 met môi ben. 
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2 2 
• 

Tuyn dung H ChI Minh (thuc khóm 1), tü nut giao duing H ChI Minh dn nhà hang Bn Quan, chiêu sâu 
tinh tü 1 gii du&ig vào sâu 300 met mi ben. 

2 3 
• 

Tuyên duing Ho ChI Minh (thuOc khóm 2), tr nhà hang Ben Quan den câu Khe Cit, chiu sâu tInh tir 1 giâi 
du&n,g vào sâu 300 met mi ben. 

24 
• 

Tuyên dithng Kim Thch Hiên Hôa khóm 2 (thuOc khóm 7 cii, khóm 2 cii), th nhà hang Ben Quan den câu Khe 
Cat, chiêu sâu tInh tir 1 gi&i duôrng vào sâu 300 met mi ben. 

2 5 • 
Tuyên du&ng Kim Thach Hiên Hôa khóm 3, tr ngA 3 nhà ông Duçc den tircrng dài, chiêu sâu tInh tir 1 gifri durng 
vào sâu 400 met mi ben. 

2 6 
• 

Tuyên durng DT75 1 khóm 4, tü nut giao thông dung Ho Chi Minh den trthng TH Quyêt Thang, chiêu sâu tmnh 
tr 1 gi&i du?mg vào sâu 300 met mi ben. 

• 2 7 
Tuyên duing Kim Thach Hiên Hôa khóm 4, tir tnthng Th Quyêt ThAng den ngã 3 nhà ông Duçic, chiêu sâu tmnh tir 
lô giài du&ng vào sâu 300 met mi ben. 

2 8 
Tuyên du?mg Kim Thach Hiên Hôa khOm 4 (khu virc thôn 4 cii), chiêu sâu tinh tir 1 giâi duing vào sâu 300 met 
môibên. 

• 
29 

Khu virc hai ben tuyén dung H Chi Minh tü nut giao thông &thng H ChI Miuh den nhà ông Vj khóm 5), chiêu 
sau tmnh tü 1 giài dithng vào sâu 300 met môi ben. 

3 Thj trn H Xá 
3.1 Vün?  ging M0i  Roi, khu ph6 7 
3.2 Tuyên dithng Trân Phü (toàn tuyen), chiki sâu tinh tir lô gici du?ing vào sâu 20 met mi ben. 
3.3 Tuyn du&ng Hiing Vucmg (toàn tuyn), chiu sâu tInh tir 10 giri dtrâng vào sâu 30 met mi ben. 
3.4 Tuyn dithng Iran Hung Do (toàn tuyn), chiêu sâu tInh tr 10 giâi du&ng vào sâu 30 met mi ben. 

• 
Tuyên dung Lê Dun doan tcr dja giôi hành chInh TT Ho Xá (xA Vinh Tü) den ngà 3 rê vào tri so huyn iiy, 
chiêu sâu tInh tir 10 giOi duOng vào san 40 met môi ben. 

IX HUYN GIO LINH 
1 Thi tran Cura Viçt 

1.1 Khu phô 1 (Khu virc phIa Nam duOng Xuyên A) 
1.2 Khu phO 2 (Khu vrc phIa Nam duOng Xuyên A) 
1.3 Khu phô 3 (Khu vrc phIa Nam duOng Xuyen A) 
1.4 Khuphô4 
1.5 Khuphô5 
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1.6 K11uph6 
2 ThI trân Gio Linh 

1.1 Tuyên duorng Lé Duân tü Km742+750 den Km 745+250, chiêu sâu tInh tr 10 gii dung vào sâu 50 met môi ben. 

1 2 
Tuyên duthig 2/4 tir Km0+00 nga ba Quán Phuçrng den Ki2+150 (giap dja giâi xA Gio Mg), chiêu sâu tmnh t 10 
gii dung vào sâu 50 met môi ben. 

1 3 
Tuyên dirâng Büi Trung Lp tü Dinh lang Ha Thuçing dn dim giao vi dumg Tr&n Dinh An, chiu sâu tInh tr 10 
giâi duiing vào sâu 50 met m6i ben. 

1 4 
Tuyn duâng Vö Nguyen Giáp tir DInh lang Ha Thuçing dn dim giao vâi di.râng Trn DInh An, chiêu sâu tInh tr 
10 gkti duông vào sâu 50 met môi ben. 

1.5 MOt  phân c'ia Khóm 5 - Khu phô 1 (Tr nhà Van Lieu dn du&ng be tong giáp dja,giâi xã Gio Châu) 

1.6 
- Khóm 1, Khu phô 5 (tir H0i  ngtthi mu - Hoa Cuing - nhà ha Lé - nhà ông Hâi den Quán din thoi Düc Pháp. 
- Khóm 2, khu phô 5 (nhà bà Kim Tan - nhà bà Chung - nhà ông Dan - quán Hien Trung - dQc dithng Nam Chçi 
Câu). 

1 7 
Diem phát triên dan cu, khu phô 6 tir duing Nguyn Van Linh den hét khu dan cu (phIa Nam tcr du&ng Nguyn 
Van Linh di vao) 

1.8 Dim phát trin dan CU phIa Bäc, khu phô 6 
1.9 Khóm3 - Khuphô 7 (tünha ôngThái - nhàbàLan-nhàbàXanh - nhà CO En) 

1.10 Khóm 1, Khóm 2 - Khu phô 8 
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