CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-o0oTp .Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2014

Số: 028/ 2014/QĐ-TTK

QUYẾT ĐỊNH
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM
-

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 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 hoạt động;

QUYẾT ĐỊNH
Bổ sung các điểm sau vào các quy định hoạt động của VKA
1.

Tuổi sinh sản của chó giống:
- Tuổi được phép phối giống của chó sớm nhất là 15 tháng, tính đến ngày phối giống lần cuối.
- Tuổi được phép phối giống của chó muộn nhất là 8 tuổi, tính đến ngày phối giống lần đầu.
- Các đàn chó con sinh ra trong điều kiện chó bố và / hoặc chó mẹ không đáp ứng đúng thời gian nên trên sẽ
không được đăng ký với VKA.

2.

Thời gian giữa hai lần phối giống:
- Đối với chó cái, khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần phối giống là 4 (bốn) tháng.
- Nếu chủ chó cái tiến hành cho phối giống sớm hơn khoảng thời gian yêu cầu trên, đàn chó con sinh ra sẽ không
được đăng ký với VKA.

3.

Thời gian đăng ký đàn chó con:
- Người nhân giống cần thực hiện đăng ký đàn chó con với VKA trong thời gian tối đa là 6 tháng, tính từ ngày
chó mẹ sinh con.
- Nếu người nhân giống đăng ký đàn chó con đối với VKA trong khoảng thời gian từ 6 tháng tới 1 năm, tính từ
ngày chó mẹ sinh con, thì người nhân giống sẽ phải chịu mức phạt bằng 1 lần mức phí đăng ký.
- Sau 1 năm, tính từ ngày chó mẹ sinh con, đàn chó con sẽ không được đăng ký với VKA.

4.

Bổ sung các mức phí:
- Phí cấp khai sinh xuất khẩu cho chó là 500.000VND một lượt, đã bao gồm phần phí VKA phải trả cho FCI theo
quy định.
- Phí xác nhận và cấp danh hiệu Vô địch Việt Nam (Vietnam Champion) là 500.000VND một lần.

5.

Các quy định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.
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