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QUYẾT ĐỊNH 

Chỉ định cơ sở đào tạo, tập huấn về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò  

 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI 

 

Căn cứ Quyết định số 665/2014/QĐ-BNN ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi; 

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 

2015-2020; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện điểm a, khoản 1, 

Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;  

Căn cứ kết quả thẩm định Hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo, tập huấn về kỹ thuật 

thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò của Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng biến đổi khí hậu 

và hỗ trợ phát triển cộng đồng - Trường Đại học Trà Vinh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Gia súc lớn, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 Điều 1. Chỉ định Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ trợ 

phát triển cộng đồng - Trường Đại học Trà Vinh là cơ sở đào tạo, tập huấn về kỹ 

thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò. 

 Điều 2. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 

2, Điều 7 Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 



Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Gia súc lớn, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ 

trợ phát triển cộng đồng - Trường Đại học Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, GSL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Tống Xuân Chinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


