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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chi tiết Nội quy với người nuôi chó giống và nhân giống

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM
-

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội.
Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) , được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ phê duyệt theo Quyết định số
71/QĐ-BNV ngày 19/01/2009.
Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển các giống chó tại Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1: Điều chỉnh Mục số 3 trong bản Nội quy với người nuôi chó giống và nhân giống
Bao gồm các điều chỉnh như sau:

3 - Nội quy với người nuôi chó giống và nhân giống
3.1

Luôn quản lý và thực hiện việc nhân giống chó một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

3.2

Cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ về quá trình nhân giống, các con chó giống và chó con sinh
sản ra, cũng như sức khỏe, tính cách, thần kinh và các đặc điểm khác của những con chó có liên quan
đến quá trình nhân giống cho người mua và VKA trong trường hợp có yêu cầu. VKA có quyền yêu
cầu cung cấp các thông tin này, cũng như tiến hành kiểm tra AND với các con chó con sinh sản ra.

3.3

Chỉ được tiến hành nhân giống đối với những con chó khi đã trên 12 tháng tuổi. Tất cả các ngoại lệ
cần phải được VKA chấp thuận trước khi tiến hành nhân giống.

3.4

Tiến hành đăng ký một lần cho tất cả các con chó con nhân giống ra trong cùng 1 lứa với VKA. Tất
cả chó con đăng ký phải có mã số xăm tai hoặc gắn chíp điện tử do các Bác sỹ thú y hoặc các cá nhân
được VKA chấp nhận. Người nhân giống cần phải lưu ý thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi tiến
hành đăng ký cho các con chó con nhân giống ra.

3.5

Không được từ chối nếu khách hàng có yêu cầu thử DNA chó con và chó cha, mẹ, với điều kiện
khách hàng đồng ý trả tất cả chi phí thử DNA .

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- PCT và GĐĐH của VKA.
- Các VP VKA
- Các UV BCH VKA
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