
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHĂN NUÔI 

Số: 810 /QĐ-CN-GSL 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng  11   năm 2015 

 

 

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 Biên bản họp Hội đồng xét chỉ định cơ sở đào tạo, tập huấn về kỹ 

thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò ngày 20/10/2015 theo Quyết định số 699/QĐ-

CN-GSL ngày 12/10/2015 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi thành lập Hội đồng xét 

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

Xét đề nghị của Trưởng phòng Gia súc lớn, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 Điều 1. Chỉ định Xí nghiệp truyền giống gia súc và phát triển chăn nuôi miền 

Nam là cơ sở đào tạo, tập huấn về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò. 

 Điều 2. Xí nghiệp truyền giống gia súc và phát triển chăn nuôi miền Nam 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 Xí nghiệp truyền giống gia súc và phát triển chăn nuôi 

miền Nam 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 

 

 

 

 
 

Tống Xuân Chinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHĂN NUÔI 

Số:                 /QĐ-CN-GSL 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày           tháng  11   năm 2015 

 

 

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 Biên bản họp Hội đồng xét chỉ định cơ sở đào tạo, tập huấn về kỹ 

thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò ngày 20/10/2015 theo Quyết định số 699/QĐ-

CN-GSL ngày 12/10/2015 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi thành lập Hội đồng xét 

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

Xét đề nghị của Trưởng phòng Gia súc lớn, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 Điều 1. Chỉ định Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn là 

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

 Điều 2. Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn 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 và phát triển chăn nuôi gia súc lớn 

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 

 

 

 

 
 

Tống Xuân Chinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHĂN NUÔI 

Số:                 /QĐ-CN-GSL 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày           tháng  11    năm 2015 

 

 

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 Biên bản họp Hội đồng xét chỉ định cơ sở đào tạo, tập huấn về kỹ 

thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò ngày 20/10/2015 theo Quyết định số 699/QĐ-

CN-GSL ngày 12/10/2015 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi thành lập Hội đồng xét 

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

Xét đề nghị của Trưởng phòng Gia súc lớn, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 Điều 1. Chỉ định Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên là cơ sở đào tạo, 

tập huấn về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò. 

 Điều 2. Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên 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 Giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên 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 

 

 

 

 
 

Tống Xuân Chinh 

 


