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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CỬU LONG
----------

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 116/QĐ.UBT
TX. Vĩnh Long, ngày 14  tháng 3 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc Thành lập Trung tâm khuyến nông Tỉnh Cửu Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 30/6/1989;
	-  Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở Nông nghiệp, ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Cửu Long. 

QUYẾT ĐỊNH

	Điều I: Nay thành lập Trung tâm khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Cửu Long, bổ nhiệm các ông có tên sau đây:
	Ông Trần Hữu Tín (2 Tín) Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp kiêm giám đốc Trung tâm.
	Điều II:  Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:
	- Xây dựng hệ thống Trung tâm quảng bá tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng thời tổ chức mạng lưới tuyên truyền vận động chỉ dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất Nông nghiệp.
	- Sơ, tổng kết phổ biến các kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp trong đối tượng nông dân, đề xuất các hình thức khen thưởng thích đáng.
	- Liên kết, Liên doanh hợp tác khoa học kỹ thuật với các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành, với các Trung tâm khuyến nông, Trung tâm khoa học kỹ thuật các tỉnh và Trung ương, các công ty nước ngoài để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ở địa phương.
	- Thâu nhận các kiến nghị của nông dân để đề xuất các biện pháp, chính sách thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
	- Về tổ chức, bộ máy của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng thông qua Giám đốc sở duyệt nhưng phải đảm bảo tinh, gọn hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao.
	- Trung tâm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp kinh tế, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, và có con dấu riêng để giao dịch công tác.
	Điều III: Các ông: Giám đốc Sở Nông nghiệp, Sở Tài chánh, Công an tỉnh, Ngân hành Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chính quyền tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các ông có tên nói ở điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
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