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Điều 1. Vị trí, chức năng  

Trung tâm Giống gia súc, gia cầm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT (sau đây gọi tắt là Trung tâm), giúp Giám đốc Sở thực hiện 

chức năng nhập và nuôi giữ giống gốc; nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn, 

sản xuất, cung ứng các giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng cao phục 

vụ phát triển chăn nuôi. 

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trung tâm tự đảm bảo một phần kinh 

phí chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có nơi làm việc, có con dấu và tài 

khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng: 

- Xây dựng và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của 

Trung tâm. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Nhập và nuôi giữ các giống gia súc, gia cầm thuần chủng, đàn giống gốc 

cụ kỵ (GGP); Ông, Bà (GP); Giống hạt nhân, giống đặc sản nhằm duy trì và 

nâng cao năng suất, chất lượng giống làm cơ sở cho việc lai tạo, tạo ra giống 

mới có năng suất, chất lượng cao. 

- Sản xuất giống gia súc, gia cầm bố mẹ (PS), sản xuất tinh lợn, bảo quản 

tinh bò.  

- Nghiên cứu ứng dụng, khảo nghiệm và chuyển giao các tiến bộ khoa 

học, công nghệ tiên tiến về chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao. 

2. Dịch vụ thỏa thuận: 

- Cung ứng tinh lợn, giống gia súc, gia cầm, vật tư chăn nuôi - thú y và 

các dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển chăn nuôi. 

- Liên kết hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài để nghiên 

cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Điều 3. Cơ cấu Tổ chức bộ máy và biên chế  

1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 
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- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 

động của Trung tâm. 

- Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách 

một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước 

pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Trung 

tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, phù hợp 

với tiêu chuẩn chức danh theo quy định. 

2. Các phòng chuyên môn và đội:  

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; 

- Đội sản xuất Giống vật nuôi Nam Cường; 

- Đội sản xuất Giống vật nuôi Hải Sơn; 

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm  

Số lượng người làm việc của Trung tâm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch viên chức và nằm trong tổng số người làm việc ở đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Nông nghiệp&PTNT được UBND tỉnh giao hàng năm. 

4. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp và các 

nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

- Bố trí, sắp xếp tổ chức, số lượng lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Trung 

tâm đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định pháp luật và theo 

đúng quy định về phân công phân cấp quản lý của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của phòng, đội thuộc 

Trung tâm; đồng thời bố trí, sử dụng viên chức đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn 

ngạch./.  
 


