BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC CHĂN NUÔI

Số: 235 /QĐ-CN-GVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi
CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI
Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2017 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 2570/QĐ-BNNTCCB ngày 02/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi Khoản
2, Điều 3 Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuô i;
Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến
bộ kỹ thuật trong nông nghiệp;
Căn cứ Biên bản họp ngày 10/11/2021 của hội đồng tư vấn thẩm định TBKT
theo Quyết định số 178/QĐ/CN-GVN ngày 18/10/2021 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giống vật nuôi.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các tiến bộ kỹ thuật sau: Gà dòng trống VLV7, dòng mái
VLV8, gà thương phẩm VTP1 và VLV78 xuất phát từ 2 dòng gà VLV7, VLV8, kèm
theo bản tóm tắt mô tả tiến bộ kỹ thuật và quy trình chăn nuôi (Phụ lục kèm theo).
Nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật: Phạm Thị Như Tuyết, Nguyễn Đức Thỏa,
Dương Xuân Tuyển, Lê Nguyễn Xuân Hương, Lê Thanh Hải, Hoàng Tuấn Thành,
Nguyễn Quý Khiêm và Phạm Thùy Linh.
Tổ chức có tiến bộ kỹ thuật được công nhận: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA
Điều 2. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA,
nhóm tác giả của tiến bộ kỹ thuật và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn,
phổ biến tiến bộ kỹ thuật nêu trên để áp dụng vào sản xuất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Cục Chăn nuôi, Phòng giống vật nuôi, Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA, nhóm tác giả, Thủ trưởng các
tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- TT Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
-Trung tâm NC và PTCN gia cầm VIGOVA;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, GVN.
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