
ƯBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỐNG NGHIẸP VẢ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Số: 662 /QĐ - SNN PTNT Kiên Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
Quy định chửc năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tố cliửc của Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ - CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy  ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT - BNNPTNT - BNV ngày 25 
tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT - BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Hướng dẫn nhiệm vụ 
các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ - ƯBND ngàỵ 09 tháng 07 năm 2015 của 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Kiên Giang;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chửc năng
1. Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu cho 
Sở về định hưóng, quy hoạch, kế hoạch phát triên và sản xuât giông cây trông, 
vật nuôi trên địa bàn tỉnh; triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiên bộ 
khoa học công nghệ trong lai tạo, khảo nghiệm, tuyển chọn và sản xuất các loại 
giống cây trồng, vật nuôi để cung ứng giống cho các tô chức và cá nhân, phục 
vụ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp của tỉnh; được ký kêt họp đông 
nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, liên kêt sản xuât với các cá nhân, tô 
chức theo quy định của pháp luật.
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2. Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp có chức năng thực hiện các 
vụ chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực chọn tạo, nhân giống và sản xuất giống 
các cấp; dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm giống nông nghiệp và chứng nhận chất 
lượng giông nông nghiệp theo quy định hiện hành.

3. Trung tâm Giống Nông lâm ngư nghiệp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ 
chức, biên chê, chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, 
kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nghiên cứu lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc và nhân rộng các giống 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Sản xuất các giống nông, lâm, ngư trên địa bàn các trại giống trong 

tỉnh; hợp tác với nông dân của các huyện trong tỉnh để sản xuất các giống nông - 
lâm - ngư phục vụ sản xuất.

3. Cung ứng các loại giống nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp gồm 
giống lúa, giống cây ăn trái, giống rau màu, hoa và cây cảnh, giống vật nuôi, 
giống cây lâm nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

4. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án và kế hoạch phát triển giống 
cây trồng vật nuôi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp nhận các chương 
trĩnh dự án về giống từ Trung ương và các tổ chức (kể cả tổ chức nước ngoài) để 
triển khai thực hiện ở tỉnh.

5. Xây dựng, tổ chức tập huấn, chuyển giao các quy trình, quy phạm kỹ 
thuật về sản xuất giống nông nghiệp; tổ chức mạng lưới sản xuất giống cây 
trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện các dịch vụ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật sản xuất 
giống trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp cho các đơn vị, tổ chức Nhà nước, 
trang trại, họp tác xã sản xuất nông nghiệp và các hộ dân trên địa bàn trong và 
ngoài tỉnh.

7. Thực hiện các dịch vụ kiểm nghiệm giống nông nghiệp và chứng nhận 
chất lượng giống nông nghiệp cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh theo 
quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các dịch vụ kinh doanh và ký kết họp đồng dịch vụ, liên 
doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh giống nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp 
phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp của tỉnh.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo quy định.
Điều 3. Co* cấu tổ chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc
1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và các Phó Giám đốc. số  lượng Phó 

Giám đốc không quá 02 người; Giám đốc và các Phó Giám đốc do Giám đôc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
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Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp luật về hoạt động 
của Trung tâm; quy định nhiệm vụ của các Phòng, Trại thuộc Trung tâm; bố trí 
viên chức phù hẹyp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm được phê 
duyệt;

Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo 
phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật 
về nhiệm vụ được phân công.

2. Số lượng các Phòng/ Trại thuộc Trung tâm, trên cơ sở, căn cứ vào khối 
lượng công việc ở đơn vị bao gồm 05 phòng chuyên môn và 06 Trại Giống nông 
nghiệp, cụ thể:

- Phòng Hành chính- Tổng hợp;
- Phòng Ke hoạch - Cung ứng;
- Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp;

7 r r 1 •- Phòng Kiêm nghiệm chât lượng và Khảo nghiệm Giông Nông nghiệp;

Phòng có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng, Trại có Trưởng trại và 
các Phó Trưởng trại do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy 
định.

3. Viên chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng/ 
Trưởng trại phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng/ Trưởng trại, 
trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

4. Vị trí việc làm và số lượng người làm việc
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Trung tâm Giống 

Nông lâm ngư nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người 
làm việc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quỵết định số 

19/2003/QĐ-ỬBND ngầy 1*4/2/2003 của UBND tỉnh Kiên Giang ve việc kiện 
toàn chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Giống Nông lâm ngư nghiệp - 
vườn thực vật thành Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Giống nông lâm ngư 

nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt 
định này. /p  Ị fc, Ú&Ả,Ậ

- Phòng Công nghệ Sinh học;
- 06 Trại Giống nông nghiệp.

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở;
-NhưĐiều 5;
- Đảng ủy; Công đoàn ngành;
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
-Lưu: VT, TCCB.
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