
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /BC-SNNPTNT Gia Lai,  ngày        tháng      năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Thuyết minh cách tính mật độ chăn nuôi  

trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 

  

 

I/ CĂN CỨ XÂY DỰNG 

Căn cứ Điều 53 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định “Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh căn cứ vào mật độ chăn nuôi của vùng quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương”; 

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi quy định “Căn cứ chiến lược phát triển 

chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định mật độ chăn nuôi của địa phương nhưng không vượt quá mật độ 

chăn nuôi vùng”; 

Căn cứ Công văn số 04/UBND-KTTH ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai giao “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Dự 

thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trình UBND tỉnh 

trong tháng 10 năm 2021”; 

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Ngành chăn nuôi của tỉnh hiện đang phát triển theo hướng chuyển dịch 

dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp; 

chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín theo chuỗi liên 

kết; Giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh 2010) tăng 

bình quân 12,4%/năm. Năm 2020, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 4.313 tỷ đồng; 

giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 14,3% giá trị sản xuất toàn ngành nông lâm 

thủy sản. Đặc biệt hiện nay, tỉnh đã thu hút được 145 dự án chăn nuôi đang được 

các Nhà đầu tư quan tâm với tổng diện tích 4.423,68 ha, tổng vốn đầu tư 

21.097,15 tỷ đồng, với quy mô dự án gồm 44.569 con bò (34.569 con bò thịt, 

10.000 con bò sữa), 2.920.415 con heo (3.700 con heo nái cụ kỵ, 6.400 con heo 

nái ông bà, 401.900 heo nái bố mẹ, 2.504.250 con heo thịt, 4.165 con heo đực 

giống), 40.000 con gà trứng giống bố mẹ, 19.200 con vịt đẻ trứng. Hiện có 12 

dự án đã đi vào hoạt động với số lượng: 32.200 con bò (9.588 con bò thịt, 

13.796 con bò cái, 63 con bò đực, 1.753 con bê, 7.000 con bò sữa cho sản lượng 

sữa tươi đạt 1.470 tấn/tháng); 52.824 con heo (1.512 con heo nái cụ kỵ, 7.851 

con heo nái bố mẹ, 1.030 nái hậu bị, 26.267 con heo thịt, 663 con heo đực giống, 

7.782 heo con theo mẹ, 7.719 heo con cai sữa). 

Việc phát triển chăn nuôi mạnh trong thời gian gần đây nếu không thực 
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hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, không quy định 

mật độ chăn nuôi phù hợp để kiểm soát tình hình chăn nuôi sẽ gây mất cân đối 

giữa lâm nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi; ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh 

hưởng đến sức khoẻ cộng đồng dân cư. 

Ðể ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững, đảm bảo theo quy định 

tại Ðiều 22 của Nghị định số 13/2020/NÐ-CP ngày 21/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định mật độ chăn nuôi Vùng Tây Nguyên đến năm 2030 không 

vượt quá 1,0 đơn vị vật nuôi (viết tắt là ÐVN)/01 ha đất nông nghiệp, việc xây 

dựng và ban hành Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai đến năm 2030 là rất cần thiết và bắt buộc để đảm bảo thực thi Luật Chăn 

nuôi năm 2018; đồng thời là cơ sở pháp lý để quy hoạch và thực hiện quản lý 

nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

Để nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất/01 ha đất nông nghiệp của tỉnh, 

việc ban hành quy định mật độ chăn nuôi tại những địa phương có sự khác nhau. 

Ưu tiên phát triển chăn nuôi tại các địa phương có mật độ dân cư thấp, người 

dân sống bằng nghề chăn nuôi nhiều, có điều kiện phù hợp với các loại vật nuôi, 

tỷ lệ diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp/tổng diện tích đất nông nghiệp 

lớn, những vùng đất đai cằn cỗi, giá trị canh tác thấp, ít có khả năng phát triển 

các ngành khác như trồng trọt, lâm nghiệp...    

III/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

1. Đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng 

sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương 

đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống. 

2. Hệ số đơn vị vật nuôi là hằng số áp dụng để quy đổi trực tiếp số lượng 

gia súc, gia cầm sang đơn vị vật nuôi. 

 IV/ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI THEO ĐƠN 

VỊ VẬT NUÔI 

1. Mật độ chăn nuôi được tính bằng tổng số đơn vị vật nuôi trên 01 ha đất 

nông nghiệp. 

2. Diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ để xác định mật độ chăn nuôi bao 

gồm tổng diện tích các loại đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất 

đai. 

Căn cứ Điều 10 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định đất 

nông nghiệp bao gồm các loại đất sau: 

- Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm 

khác; 

- Đất trồng cây lâu năm; 

-  Đất rừng sản xuất; 

- Đất rừng phòng hộ; 

- Đất rừng đặc dụng; 

- Đất nuôi trồng thủy sản; 

- Đất làm muối; 

- Đất nông nghiệp khác: Gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các 

loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không 

trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại 
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động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con 

giống và đất trồng hoa, cây cảnh; 

3. Công thức tính đơn vị vật nuôi thông qua hệ số đơn vị vật nuôi; tính mật 

độ chăn nuôi:  

- Đơn vị vật nuôi: ĐVN = HSVN x Số con 

Trong đó: 

ĐVN: Đơn vị vật nuôi 

HSĐV: Hệ số đơn vị vật nuôi 

- Mật độ chăn nuôi = ĐVN/ha đất nông nghiệp hoặc      Tổng ĐVN        

                                                                                        Tổng ha đất NN.     

(theo Phụ lục V, VI Nghị định số 13/2020/NÐ-CP ngày 21/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ).                       

V/ CÁCH TÍNH MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN 

NĂM 2030 

Theo quy định tại Ðiều 22 Nghị định số 13/2020/NÐ-CP ngày 21/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ quy định mật độ chăn nuôi Vùng Tây Nguyên (gồm các 

tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) đến năm 2030 không 

vượt quá 1,0 ÐVN/ha đất nông nghiệp.  

Đơn vị soạn thảo dự kiến quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai đến năm 2030 không vượt quá 1,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp, trong đó mật độ 

chăn nuôi của các huyện, thị xã, thành phố được quy định cụ thể như sau: 

1. Thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa 

Mật độ chăn nuôi của thành phố, thị xã tính đến tháng 8/2021: Thành phố 

Pleiku 1,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp, thị xã An Khê 0,73 ĐVN/ha đất nông 

nghiệp, thị xã Ayun Pa 0,21 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự kiến đến năm 2030 mật 

độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố, thị xã khoảng 0,4 ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

Vì lý do sau: 

- Căn cứ Nghị quyết số 127/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai; theo đó chăn nuôi trong khu vực thuộc tổ dân phố thuộc phường của 

thành phố, thị xã sẽ phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp; 

- Quá trình đô thị hóa diễn ra ngày cành mạnh mẽ, dân số tập trung nhiều ở 

thành phố, thị xã, dịch vụ du lịch phát triển mạnh dẫn đến diện tích đất nông 

nghiệp khu vực thành phố, thị xã ngày càng giảm; đồng thời thực hiện mục tiêu 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp từng bước chuyển dịch chăn nuôi ra khỏi nội thành, 

nội thị, đưa từ vùng có mật độ chăn nuôi cao đến vùng có mật độ chăn nuôi thấp, 

có không gian lớn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư; 

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 

năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khoảng cách 
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an toàn trong chăn nuôi trang trại thì ở những khu vực này, để phát triển về chăn 

nuôi theo hình thức trang trại, nhất là trang trại quy mô lớn là rất hạn chế; 

- Bên cạnh đó, diện tích đất nông nghiệp của thành phố, thị xã không còn 

nhiều: thành phố Pleiku 19.219 ha, chiếm 1,37% so với tổng diện tích đất nông 

nghiệp toàn tỉnh; thị xã Ayun Pa 24.693 ha, chiếm 1,76% so với tổng diện tích đất 

nông nghiệp toàn tỉnh; thị xã An Khê 16.748 ha, chiếm 1,19% so với tổng diện 

tích đất nông nghiệp toàn tỉnh. 

(Chi tiết tại Phụ lục 3,4,5) 

2. Huyện Đak Đoa 

Mật độ chăn nuôi huyện Đak Đoa hiện 0,20 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Đak Đoa là 0,5 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp của huyện tương đối lớn 88.681 ha, chiếm 

6,33% so với tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh; trong đó, diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác 67.938 ha, chiếm 76,60% so với tổng 

diện tích đất nông nghiệp của huyện, do đó dư địa để phát triển chăn nuôi vẫn còn 

nhiều. Tuy nhiên, Đak Đoa là địa phương có vị trí địa lý nằm trên Quốc lộ 19, 

giáp ranh với thành phố Pleiku, khí hậu thuận lợi, đất đai có giá trị canh tác lớn, 

có tiềm năng để phát triển cách ngành như du lịch, dịch vụ, trồng trọt… dẫn đến 

hạn chế các nhà đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi hơn so với các địa phương khác 

trong tỉnh. 

- Trên địa bàn huyện hiện đang có 02 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, 

quy mô 32.500 con heo nái. Dự kiến đến năm 2030, dự án đi vào hoạt động thì 

mật độ chăn nuôi của huyện là 0,38 ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

(Chi tiết tại Phụ lục 6) 

3. Huyện Chư Păh 

Mật độ chăn nuôi huyện Chư Păh hiện 0,14 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Păh là 0,5 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp của huyện hiện có 86.160 ha, chiếm 6,15% so 

với tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh. Trong đó, diện tích đất đất sản xuất 

nông nghiệp, đất nông nghiệp khác 56.468 ha, chiếm 65,54% so với tổng diện 

tích đất nông nghiệp của huyện do đó, dư địa để phát triển chăn nuôi còn nhiều. 

Huyện có vị trí địa lý thuận lợi giáp ranh với thành phố Pleiku và tỉnh Kon Tum, 

điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi, có tiềm năng để phát triển các ngành như 

trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản… do đó chi phí mua đất, thuê đất cao hơn các địa 

phương khác làm hạn chế các nhà đầu tư. 

- Hiện nay, mật độ chăn nuôi huyện Chư Păh vẫn còn thấp (0,14 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp). Trên địa bàn huyện hiện đang có 01 dự án đầu tư vào lĩnh vực 

chăn nuôi, quy mô: 800 con heo nái, 14.150 con heo thịt, 50 heo đực giống. Dự 

kiến khi dự án đi vào hoạt động thì mật độ chăn nuôi của huyện là 0,18 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. 

(Chi tiết tại Phụ lục 7) 
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4. Huyện Ia Grai 

Mật độ chăn nuôi huyện Ia Grai hiện 0,15 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Ia Grai là 0,5 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp của huyện tương đối lớn 94.781 ha, chiếm 

6,76% so với tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh. Trong đó, diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác 75.753 ha, chiếm 79,92% so với tổng 

diện tích đất nông nghiệp của huyện, do đó dư địa để phát triển chăn nuôi còn 

nhiều, huyện có vị trí địa lý thuận lợi giáp ranh với thành phố Pleiku, khí hậu, thổ 

nhưỡng phù hợp phát triển các loại cây trồng lâu năm, cây ăn quả, lâm nghiệp… 

nên chi phí mua đất, thuê đất cao hơn các địa phương khác làm hạn chế các nhà 

đầu tư. 

- Hiện nay, mật độ chăn nuôi huyện Ia Grai vẫn còn thấp (0,15 ĐVN/ha đất 

nông nghiệp). Trên địa bàn huyện hiện đang có 02 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn 

nuôi, quy mô: 45.000 con heo thịt. Dự kiến khi 02 dự án đều đi vào hoạt động thì 

mật độ chăn nuôi của huyện là 0,25 ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

(Chi tiết tại Phụ lục 8) 

5. Huyện Đức Cơ 

Mật độ chăn nuôi huyện Đức Cơ hiện 0,09 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Đức Cơ là 0,5 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Hiện nay, mật độ chăn nuôi huyện vẫn còn thấp (0,09 ĐVN/ha đất nông 

nghiệp). Trên địa bàn huyện hiện chưa có dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. 

- Mặc dù, diện tích đất nông nghiệp nhiều 67.333 ha, trong đó diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác 62.818 ha, chiếm 93,29% so với tổng 

diện tích đất nông nghiệp của huyện. Tuy nhiên, vị trí địa lý của huyện giáp danh 

với biên giới Campuchia, giao thông không thuận tiện trong việc vận chuyển, lưu 

thông hàng hóa, điều kiện thời tiết, khí hậu khá khắc nghiệt do đó, các Nhà đầu tư 

còn e ngại khi đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện. Mặt khác, đất đai 

khí hậu của Đức cơ có tiềm năng để phát triển các loại cây công ngiệp, cây ăn 

quả, lâm nghiệp… 

(Chi tiết tại Phụ lục 9) 

6. Huyện Kbang 

Mật độ chăn nuôi huyện Kbang hiện 0,13 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Kbang là 0,6 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Huyện Kbang có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất tỉnh 176.669 ha, 

chiếm 12,6% so với tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh. Tuy nhiên, diện tích 

đất lâm nghiệp nhiều 126.627 ha, chiếm 71,67% so với tổng diện tích đất nông 

nghiệp của huyện; diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác để 

phát triển trồng trọt, chăn nuôi còn thấp 49.878 ha, chiếm 28,23% so với tổng 

diện tích đất nông nghiệp của huyện nên rất có tiềm năng để phát triển các ngành 

như lâm nghiệp, du lịch, dược liệu, cây ăn quả...  

- Hiện nay, mật độ chăn nuôi huyện Kbang vẫn còn thấp (0,13 ĐVN/ha đất 

nông nghiệp). Trên địa bàn huyện hiện đang có 05 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn 
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nuôi, quy mô: 8.000 con bò thịt, 104.000 con heo nái, 33.000 con heo thịt, 40.000 

con gà bố mẹ. Dự kiến đến năm 2030, các dự án đều đi vào hoạt động thì mật độ 

chăn nuôi của huyện là 0,49 ĐVN/ha đất nông nghiệp (trừ số lượng đang hoạt 

động của 02 dự án: Công ty CP chăn nuôi Diên Hồng, 1.626 con bò thịt; Công ty 

CP tập đoàn MaVin, 106 con heo nái).  

(Chi tiết tại Phụ lục 10) 

7. Huyện Krông Pa 

Mật độ chăn nuôi huyện Krông Pa hiện 0,19 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Kông Pa là 0,6 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp đứng thứ 3 của tỉnh 148.264 ha, tuy nhiên diện 

tích đất lâm nghiệp nhiều 77.980 ha, chiếm 52,60% so với tổng diện tích đất nông 

nghiệp của huyện nên có lợi thế để phát triển lâm nghiệp.  

- Hiện nay mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện vẫn còn thấp (0,19 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp), đất nông nghiệp trên địa bàn huyện là loại đất cát chỉ phù hợp 

với các loại cây nông nghiệp ngắn ngày (mía, mì, thuốc lá, ngô, lạc, đậu, lúa…), 

diện tích đất đai cằn cỗi chiếm tỷ lệ cao, dư địa để phát triển chăn nuôi vẫn còn 

nhiều, đặc biệt là phù hợp với các loại gia súc ăn cỏ. Tuy nhiên, theo khảo sát của 

các Nhà đầu tư về điều kiện khí hậu, chất lượng nguồn nước để phục vụ cho phát 

triển chăn nuôi như chăn nuôi lợn không đủ do đó việc thu hút các Nhà đầu tư vào 

vào địa bàn bị hạn chế, chỉ phù hợp cho việc phát triển chăn nuôi đại gia súc, tận 

dụng nguồn thức ăn tự nhiên. 

- Trên địa bàn huyện hiện đang có 01 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, 

quy mô: 1.269 bò thịt. Dự kiến đến năm 2030, các dự án đi vào hoạt động thì mật 

độ chăn nuôi của huyện là 0,20 ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

(Chi tiết tại Phụ lục 11) 

8. Huyện Kông Chro 

Mật độ chăn nuôi huyện Kông Chro hiện 0,19 ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

Dự kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Kông Chro là 1.0 

ĐVN/ha đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp của huyện lớn, đứng thứ 4 của tỉnh 133.156 ha, 

chiếm 9,50% so với tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh. Tuy nhiên, diện tích 

đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao 54,58% (72.677 ha) so với tổng diện tích đất nông 

nghiệp của huyện nên có lợi thế để phát triển lâm nghiệp và trồng trọt, một số loại 

cây trồng có năng suất và tính cạnh tranh cao như mía, mì, bắp, cây ăn quả có 

múi, đậu... 

- Trên địa bàn huyện hiện đang có 13 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, 

quy mô: 2.000 bò thịt, 12.300 heo nái, 141.000 heo thịt, 320 heo đực giống. Dự 

kiến đến năm 2030, tất cả dự án đi vào hoạt động thì mật độ chăn nuôi của huyện 

là 0,45 ĐVN/ha đất nông nghiệp (trừ số lượng đang hoạt động của 01 dự án: 

Công ty CP Diên Hồng Gia Lai số lượng 2.000 con bò thịt). 

(Chi tiết tại Phụ lục 12) 
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9. Huyện Chư Sê 

Mật độ chăn nuôi huyện Chư Sê hiện 0,43 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Sê là 1,0 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp huyện hiện có 55.253 ha, trong đó diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác nhiều 47.507 ha, chiếm 85,98% so 

với tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện, nhiều diện tích trồng cây hồ tiêu  

hiện nay chuyển dịch dần sang chăn nuôi và các loại cây trồng kết hợp chăn nuôi, 

một số vùng đất đai căn cỗi như ở xã Hbông có giá trị canh tác thấp. Do đó, dư 

địa để phát triển chăn nuôi còn nhiều. 

- Trên địa bàn huyện hiện đang có 08 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, 

quy mô: 300 bò thịt, 17.300 heo nái, 20.000 heo thịt, 220 heo đực giống, 19.200 

vịt trứng. Dự kiến đến năm 2030, các dự án đi vào hoạt động thì mật độ chăn nuôi 

của huyện là 0,64 ĐVN/ha đất nông nghiệp (trừ số lượng đang hoạt động của 02 

dự án: Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai  số lượng 300 bò thịt, 2.500 heo 

nái, 60 heo đực giống). 

(Chi tiết tại Phụ lục 13) 

10. Huyện Chư Pưh 

Mật độ chăn nuôi huyện Chư Pưh hiện 0,23 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Pưh là 1,2 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp huyện hiện có 65.142 ha, trong đó diện tích đất 

dành cho quy hoạch lâm nghiệp thấp 12.070 ha, chiếm 18,53% so với tổng diện 

tích đất nông nghiệp của huyện, còn lại là diện tích dành cho sản xuất nông 

nghiệp, nhiều diện tích đất có giá trị canh tác thấp cộng với phần diện tích trước 

đây trồng hồ tiêu nay chuyển sang trồng các loại cây khác kết hợp chăn nuôi, điều 

kiện tự nhiên của huyện thích hợp để phát triển nhiều loại vật nuôi lợn, bò, dê, gia 

cầm… do đó, dư địa để phát triển chăn nuôi còn nhiều, là điều kiện thuận lợi thu 

hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. 

- Theo Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định 

hướng 2030 dự kiến xây dựng vùng chăn nuôi lợn tại huyện Chư Pưh; 

- Đặc biệt hiện nay huyện đã thu hút được 16 dự án đầu tư vào lĩnh vực 

chăn nuôi, quy mô: 24.600 heo nái, 203.000 heo thịt, 360 heo đực giống, 12.000 

con hậu bị. Dự kiến đến năm 2030, các dự án đi vào hoạt động thì mật độ chăn 

nuôi của huyện là 1,13 ĐVN/ha đất nông nghiệp (trừ số lượng đang hoạt động của 

01 dự án: Công ty TNHH chăn nuôi Bách Mộc Phát số lượng 1.200 heo nái, 40 

heo đực giống, 1.358 heo hậu bị, 1903 heo con). 

(Chi tiết tại Phụ lục 14) 

11. Huyện Đak Pơ 

Mật độ chăn nuôi huyện Đak Pơ hiện 0,25 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Đak Pơ là 1,2 ĐVN/ha 

đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp huyện không nhiều 44.236 ha, tuy nhiên diện 

tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác 27.603 ha, chiếm tỷ lệ cao 

62,40% so với tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện, điều kiện tự nhiên của 
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huyện phù hợp để phát triển chăn nuôi lợn và các loài gia súc ăn cỏ. Do đó, dư địa 

để phát triển trồng trọt, chăn nuôi còn nhiều. 

- Trên địa bàn huyện hiện đang có 03 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, 

quy mô: 12.000 heo nái, 168.000 heo thịt, 80 heo đực giống. Dự kiến đến năm 

2030, các dự án đi vào hoạt động thì mật độ chăn nuôi của huyện là 1,15 ĐVN/ha 

đất nông. 

(Chi tiết tại Phụ lục 15) 

12. Huyện Chư Prông 

Mật độ chăn nuôi huyện Chư Prông hiện 0,07 ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

Dự kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Chư Prông là 1,4 

ĐVN/ha đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp đứng thứ 2 của tỉnh 153.913 ha, chiếm 10,98% 

so với tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh, trong đó diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp, đất nông nghiệp khác chiếm tỷ lệ cao 115.023 ha, chiếm 74,73% so 

với tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện, nhiều diện tích trồng các loại cây 

như cao su, mì, điều… ít đem lại hiệu quả, phù hợp với mô hình trồng cỏ xen 

canh để kết hợp chăn nuôi. Do đó, dư địa để phát triển chăn nuôi còn nhiều. 

- Đây là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi: 

mật độ dân cư thấp, thời tiết, khí hậu thuận lợi để phát triển các loại vật nuôi như 

lợn và gia súc ăn cỏ, nhiều khu vực có diện tích đất đai cằn cỗi không có khả năng 

phát triển trồng trọt, lâm nghiệp... 

- Theo Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định 

hướng 2030 dự kiến xây dựng vùng chăn nuôi lợn và chăn nuôi bò tại huyện Chư 

Prông; 

- Đặc biệt hiện nay, trên địa bàn huyện đã thu hút được 38 dự án đầu tư vào 

lĩnh vực chăn nuôi, quy mô: 25.000 bò thịt, 64.500 heo nái, 468.000 heo thịt, 

1.240 heo đực giống. Dự kiến đến năm 2030, các dự án đi vào hoạt động thì mật 

độ chăn nuôi của huyện là 0,91 ĐVN/ha đất nông nghiệp (trừ số lượng đang hoạt 

động của 01 dự án: Công ty TNHH MTV chăn nuôi bò Trung Nguyên số lượng 

21.274 con bò). 

(Chi tiết tại Phụ lục 16) 

13. Huyện Mang Yang 

Mật độ chăn nuôi huyện Mang Yang hiện 0,30 ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

Dự kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Mang Yang là 2,0 

ĐVN/ha đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp của huyện 102.192 ha, chiếm 7,29% so với 

tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh, trong đó diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp, đất nông nghiệp khác tương đối lớn 51.743 ha; điều kiện thời tiết, khí hậu, 

thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia súc 

kết hợp trồng trọt để tạo giá trị tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp.  

- Theo Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định 

hướng 2030 dự kiến xây dựng vùng chăn nuôi lợn và chăn nuôi bò tập trung tại 

huyện Mang Yang; 

- Trên địa bàn huyện hiện đang có 07 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, 

quy mô: 2.000 con bò thịt, 10.000 bò sữa, 31.600 heo nái, 506.000 con heo thịt, 
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225 heo đực giống. Dự kiến đến năm 2030, các dự án đi vào hoạt động thì mật độ 

chăn nuôi của huyện là 1,44 ĐVN/ha đất nông nghiệp (trừ số lượng đang hoạt 

động của 02 dự án: Công ty CP Chăn nuôi bò thịt, bò sữa Cao Nguyên (Nutifood) 

7.000 con bò sữa; Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai 3.031 con heo nái, 19.961 

con heo thịt). 

(Chi tiết tại Phụ lục 17) 

14. Huyện Phú Thiện 

Mật độ chăn nuôi huyện Phú Thiện hiện 0,37 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự 

kiến đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Phú Thiện là 2,0 

ĐVN/ha đất nông nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp huyện hiện có 44.432 ha, trong đó diện tích đất 

lâm nghiệp thấp 12.959 ha, chiếm 29,17% so với tổng diện tích đất nông nghiệp 

của huyện, còn lại là đất sản xuất nông nghiệp và đất nông nghiệp khác; đất nông 

nghiệp trên địa bàn huyện là loại đất có giá trị canh tác thấp, chỉ phù hợp với các 

loại cây nông nghiệp ngắn ngày (mía, mì, ngô, lạc, đậu, lúa…), diện tích đất đai 

cằn cỗi chiếm tỷ lệ cao. Do đó, dư địa để phát triển chăn nuôi còn nhiều, là điều 

kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. 

- Theo Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định 

hướng 2030 dự kiến xây dựng vùng chăn nuôi lợn tập trung tại huyện Phú Thiện; 

- Đặc biệt hiện nay, huyện đã thu hút được 21 dự án đầu tư vào lĩnh vực 

chăn nuôi, quy mô: 43.300 heo nái, 250.100 heo thịt, 310 heo đực giống. Dự kiến 

đến năm 2030, các dự án đi vào hoạt động thì mật độ chăn nuôi của huyện là 1,67 

ĐVN/ha đất nông nghiệp. 

(Chi tiết tại Phụ lục 18) 

15. Huyện Ia Pa 

Mật độ chăn nuôi huyện Ia Pa hiện 0,27 ĐVN/ha đất nông nghiệp. Dự kiến 

đến năm 2030 mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Ia Pa là 2,2 ĐVN/ha đất nông 

nghiệp. Vì lý do sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp huyện hiện có 79.901 ha, trong đó diện tích đất 

lâm nghiệp 46.210 ha, chiếm 57,83% so với tổng diện tích đất nông nghiệp của 

huyện. Ia Pa là huyện có mật độ dân cư thấp, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 

chủ yếu là đất pha cát, giá trị canh tác thấp, các loại cây trồng ở đây có năng suất, 

hiệu quả và tính cạnh tranh thấp như điều, mía, mì, lúa…, diện tích đất đai cằn cỗi 

chiếm tỷ lệ cao. Do đó, dư địa để phát triển chăn nuôi còn nhiều, là điều kiện 

thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. 

- Theo Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định 

hướng 2030 dự kiến xây dựng vùng chăn nuôi lợn tập trung tại huyện Ia Pa; 

- Đặc biệt hiện nay huyện đã thu hút được 22 dự án đầu tư vào lĩnh vực 

chăn nuôi, quy mô: 64.300 heo nái, 580.000 heo thịt, 1.280 heo đực giống. Dự 

kiến đến năm 2030, các dự án đi vào hoạt động thì mật độ chăn nuôi của huyện là 

2,06 ĐVN/ha đất nông nghiệp (trừ số lượng đang hoạt động của 03 dự án: Công 

ty CP chăn nuôi xanh Gic số lượng 2.400 heo nái, 80 heo đực giống; Công ty 

TNHH Nhất Trần số lượng 10.000 heo thịt; Công ty CP nông nghiệp Navifarm 

số lượng 10.000 heo thịt). 

(Chi tiết tại Phụ lục 19) 
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Trên đây là Báo cáo thuyết minh cách tính và các căn cứ để xây dựng quy 

định mật độ chăn nuôi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm theo dự thảo Tờ trình, dự thảo 

Quyết định để các sở, ban, ngành được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, CCCNTY, Thắng. 

GIÁM ĐỐC 

 


