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STT Tên hàng hoá Số lượng Tiêu chí kỹ thuật 

01 
Con giống bò cái 

sinh sản 
15 con 

Bò cái giống Lai Sind, bò 10-12 tháng tuổi, trọng 

lượng 120-140kg/con; bò khỏe mạnh, ngoại hình cân 

đối, không dị tật, mang đặc trưng của giống và đạt 

tiêu chuẩn làm giống để nuôi sinh sản. Đã chích ngừa 

các bệnh theo qui định của cơ quan thú y (Tụ huyết 

trùng, LMLM, viêm da nổi cục). 

02 
Con giống bò 

nuôi vỗ béo 
15 con 

bò đực/cái các giống bò lai (ưu tiên bò đực lai hướng 

thịt các giống Brahman, BBB,Chairolais),  bò > 12 

tháng tuổi, trọng lượng 140-160kg/con; bò khỏe 

mạnh, ngoại hình cân đối, không dị tật và đạt tiêu 

chuẩn để nuôi vỗ béo. Đã chích ngừa các bệnh theo 

qui định của cơ quan thú y (Tụ huyết trùng, LMLM, 

viêm da nổi cục). 

03 
con giống heo 

rừng lai 
60 con 

Giống heo rừng lai, heo đực/cái 01 tháng tuổi, trọng 

lượng > 10kg/con; Heo khỏe mạnh, ngoại hình cân 

đối, không dị tật, mang đặc trưng của giống và đạt 

tiêu chuẩn làm giống để nuôi thương phẩm; đã tiêm 

chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định của cơ 

quan Thú y (LMLM, tai xanh, dịch tả...). 

04 
Con giống dê 

sinh sản 

60 con 

- Dê đực: Giống lai dê Boer; Dê 9 - 10 tháng tuổi, 

trọng lượng > 30kg/con. Dê khỏe mạnh, tầm vóc to, 

ngoại hình cân đối, không dị tật, mang đặc trưng của 

giống và đạt tiêu chuẩn làm giống. Đã chích ngừa các 

bệnh theo qui định của cơ quan thú y (Tụ huyết trùng, 

LMLM). 

15 con 

- Dê cái: Giống lai dê Bách Thảo; Dê  7 - 10 tháng 

tuổi, trọng lượng > 20kg/con; Dê khỏe mạnh, ngoại 

hình cân đối, không dị tật, mang đặc trưng của giống 

và đạt tiêu chuẩn làm giống. Đã chích ngừa các bệnh 

theo qui định của cơ quan thú y (Tụ huyết trùng, 

LMLM). 

05 

Con giống dê 

nuôi thương 

phẩm 

75 con 

Dê đực/cái, các giống dê ngoại, lai... không sử dụng 

vào mục đích sinh sản (ưu tiên dê đực lai giống dê 

Boer); Dê > 6 tháng tuổi, trọng lượng 15-20kg/con; 

Dê khỏe mạnh, ngoại hình cân đối, không dị tật, 

mang đặc trưng của giống và đạt tiêu chuẩn để nuôi 

thương phẩm. Đã chích ngừa các bệnh theo qui định 

của cơ quan thú y (Tụ huyết trùng, LMLM). 

Yêu cầu chung:  

         Con giống vật nuôi phải phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển tại tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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