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Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm 

Giống thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sau đây viết tắt là 

Sở Nông nghiệp &PTNT) tỉnh Ninh Bình. 

2. Quy định và áp dụng đối với Trung tâm Giống thủy sản Ninh Bình, các 

đơn vị trực thuộc Trung tâm, các cá nhân và đơn vị khác có liên quan. 

Điều 2. Vị trí 

Trung tâm Giống thủy sản là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần 

kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình, 

chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp & 

PTNT. 

Trung tâm Giống thủy sản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng, trụ sở làm việc tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

 

Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

 

Điều 3. Chức năng 

Trung tâm Giống thuỷ sản giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thực 

hiện chức năng về sản xuất, dịch vụ giống thủy hải sản có chất lượng cao; ứng 

dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy hải sản trong và ngoài tỉnh. 

Điều 4. Nhiệm vụ 

1. Tiếp nhận và nuôi dưỡng giống thuỷ sản ông bà, giống mới từ Trung tâm 

Giống thuỷ sản Quốc gia để sản xuất giống cung cấp cho nhu cầu ở địa phương.  



2. Phát triển, chọn lọc giống thuỷ sản bố mẹ và hậu bị chất lượng cung cấp 

cho các trại giống trong tỉnh, nhằm sản xuất ra con giống chất lượng tốt để nuôi 

thương phẩm. 

3. Tiếp nhận, ứng dụng công nghệ mới về sản xuất giống thủy hải sản; xây 

dựng mô hình trình diễn về giống và nuôi trồng thuỷ hải sản; đào tạo, tập huấn 

chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi trồng thuỷ hải sản. 

4. Sản xuất, dịch vụ giống thuỷ hải sản phục vụ nhu cầu của thị trường.  

5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân để thực hiện chương trình nghiên cứu, 

thực nghiệm về giống thuỷ hải sản ở địa phương. 

6. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực 

thuộc Trung tâm; Quản lý cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm theo quy 

định của pháp luật và phân cấp của Sở. 

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh và Giám đốc Sở 

Nông nghiệp & PTNT giao. 

Điều 5. Quyền hạn 

1. Được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định của Nhà nước. 

2. Được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động theo quy định của Nhà nước. 

3. Được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy và 

biên chế theo phân cấp quản lý của tỉnh và các quy định của Nhà nước. 

Chương II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 6. Trách nhiệm của Trung tâm Giống thủy sản 

Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản căn cứ vào các quy định của Quyết 

định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật về công tác giống thủy sản, 

xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các phòng chuyên môn; các 

đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, theo đúng quy định 

của nhà nước và của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
 

Điều 7. Sửa đổi và bổ sung quy định 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, Giám đốc 

Trung tâm Giống thủy sản báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp &PTNT (qua 

phòng Tổ chức Cán bộ) để Sở kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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