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QUY蔭TăĐ卯NH 
V隠ăvi羽c ban hành Danh m映c th栄 t映c hành chính thu瓜c th育măquy隠năgi違iăquy院t 
 vàăph衣măvi ch泳cănĕngăqu違nălý c栄aăS荏ăNôngănghi羽păvàăPhátătri吋nănôngăthôn 

t雨nhăAnăGiang 

 

CH曳ăT卯CHă曳YăBANăNHỂNăDỂNăT迂NHăANăGIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cてa Luật Tổ chức Chính phて và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 cてa 
Chính phて về kiểm soát thて tつc hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 cてa 
Chính phて về sửa đổi, bổ sung một số điều cてa các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thて tつc hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 cてa 
Bộ trưởng, Chて nhiệm Văn phòng Chính phて hướng dẫn nghiệp vつ về kiểm soát 
thて tつc hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021  cてa 
Chて tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mつc thて tつc hành chính 
được chuẩn hóa lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý cてa Sở Tài 
chính An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 4990/QĐ-BNN-VP ngày 22 tháng 12 năm 2022 cてa 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mつc thて tつc hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị cてa Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 02/TTr-SNNPTNT ngày 05 tháng 01 năm 2023. 
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QUY蔭TăĐ卯NH: 
Đi隠uă1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh m映c th栄 t映c hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lỦ c栄a Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, c映 thể: 

- Th栄 t映c hành chính cấp tỉnh: 101. 

- Th栄 t映c hành chính cấp huyện: 19. 

- Th栄 t映c hành chính cấp xã: 12. 

Đi隠u 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2023 và 
thay thế Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 c栄a Ch栄 tịch UBND tỉnh 
An Giang về việc ban hành Danh m映c th栄 t映c hành chính được chuẩn hóa thuộc 
thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lỦ c栄a Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh An Giang. 

Đi隠uă 3. Chánh Văn phòng 曳y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Th栄 trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Ch栄 tịch 
曳y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- C映c kiểm soát TTHC-VP Chính ph栄; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- TT. Tỉnh 栄y, HĐND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ch栄 tịch, Phó Ch栄 tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;       
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm Ph映c v映 Hành chính công; 
- Website tỉnh; 
- VNPT An Giang; 
- Lưu: VT, TH. 

CH曳 T卯CH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguy宇n Thanh Bình 

 
 

 



PH影 L影C 
DANHăM影CăTH曳ăT影CăHẨNHăCHệNH THU浦CăTH域MăQUY陰NăGI謂IăQUY蔭Tă 

VẨăPH萎MăVIăCH永CăNĔNGăQU謂NăLụăC曳AăS雲ăNỌNGăNGHI烏PăVẨăPHÁTăTRI韻NăNỌNGăTHỌN  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày  13  tháng 01 năm 2023 cてa Chて tịch づy ban nhân dân tỉnh) 

 

A. TH曳 T影C HÀNH CHÍNH C 遺P T迂NH 
 

Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

I LĨNH V衛C B謂O V烏ăTH衛CăV一T 

1 1 
1.007933.
000.00.00.

H01 

Xác nhận nội dung quảng cáo 
phân bón 

05 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

Không quy định 

- Điều 49 Luật Trồng trọt năm 
2018; 

- Điều 4, Điều 24, Điều 26 Nghị 
định số 84/2019/NĐ-CP ngày 
14/11/2019 c栄a Chính ph栄 quy định 
về quản lý phân bón. 

2 2 
1.007932.
000.00.00.

H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện buôn bán phân bón 

- 13 ngày làm việc đối với 
trường hợp cấp lại Giấy 
chứng nhận đ栄 điều kiện 
buôn bán phân bón thay đổi 
về địa điểm buôn bán phân 
bón 

- 05 ngày làm việc đối với 
trường hợp cấp lại Giấy 
chứng nhận bị mất, hư hỏng; 
thay đổi nội dung thông tin tổ 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

200.000 đồng 

- Điều 42 Luật Trồng trọt năm 
2018; 

- Điều 4, Điều 13, Điều 16, Điều 17, 
Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-
CP ngày 14/11/2019 c栄a Chính 
ph栄; 

- Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-
BTC ngày 07/02/2018 c栄a Bộ Tài 
Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

chức, cá nhân ghi trên Giấy 
chứng nhận 

c栄a Thông tư số 207/2016/TT-BTC 
ngày 09 tháng 11 năm 2016 c栄a Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
d映ng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng 
trọt và giống cây lâm nghiệp. 

3 3 
1.007931.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện buôn bán phân bón 

13 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

500.000 đồng 

- Điều 42 Luật Trồng trọt năm 
2018; 

- Điều 4, Điều 13, Điều 15, Điều 17, 
Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-
CP ngày 14/11/2019 c栄a Chính 
ph栄; 

- Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-
BTC ngày 07/02/2018 c栄a Bộ Tài 
Chính; 

4 4 
1.004509.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc 
bảo vệ thực vật 03 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

Không quy định 

- Điều 68 Luật Bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật; 
- Điều 23, 35, 36 Nghị định số 
14/2015/NĐ-CP c栄a Chính ph栄 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều c栄a Luật Đường sắt; 
- Điều 5, 18, 19 Nghị định số 
104/2009/NĐ-CP c栄a Chính ph栄 
quy định danh m映c hàng nguy hiểm 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

và vận chuyển hàng nguy hiểm 
bằng phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ; 

- Điều 54, 55 Thông tư 
21/2015/TT-BNNPTNT c栄a Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định về Quản lý thuốc bảo 
vệ thực vật; 
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC 
ngày 17/5/2021 c栄a Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử d映ng phí trong hoạt 
động kiểm dịch và bảo vệ thực vật 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

5 5 
1.004493.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 
(thuộc thẩm quyền giải quyết 
c栄a cấp tỉnh) 

10 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

600.000 đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
số 41/2013/QH13; 
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 11 năm 2013 c栄a 
Chính ph栄 quy định chi tiết thi hành 
một số điều c栄a Luật Quảng cáo. 

- Thông tư số 21/2015/TT-
BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 
2015 c栄a Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về Quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC 
ngày 17/5/2021 c栄a Bộ Tài chính. 

6 6 
1.004363.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật 

- 21 ngày làm việc không kể 
thời gian bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
- 84 ngày làm việc khi nhận 
được bản báo cáo khắc ph映c 
c栄a cơ sở có điều kiện không 
đạt hoặc kết quả kiểm tra lại 
không kể thời gian bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

800.000 đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
số 41/2013/QH13. 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 c栄a 
Chính ph栄 quy định điều kiện đầu 
tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi 
động vật rừng thông thường; chăn 
nuôi; th栄y sản; thực phẩm. 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP 
ngày 17 ngày 9 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định 
về điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 21/2015/TT-
BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 
2015 c栄a Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về Quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật. 
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC 
ngày 17/5/2021 c栄a Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử d映ng phí trong hoạt 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

động kiểm dịch và bảo vệ thực vật 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 11/2022/TT-
BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 
2022 c栄a Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về th栄 
t映c hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật. 

7 7 
1.004346.
000.00.00.

H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật 

- 21 ngày làm việc không kể 
thời gian bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
- 07 ngày làm việc không kể 
thời gian bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đối với cơ sở được 
kiểm tra, đánh giá xếp loại A 
theo quy định c栄a Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc kiểm 
tra, đánh giá cơ sở sản xuất 
kinh doanh vật tư nông 
nghiệp và sản phẩm nông 
lâm th栄y sản. 

- 84 ngày làm việc khi nhận 
được bản báo cáo khắc ph映c 
c栄a cơ sở có điều kiện không 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

800.000 đồng/lần 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
số 41/2013/QH13. 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 c栄a 
Chính ph栄 quy định điều kiện đầu 
tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi 
động vật rừng thông thường; chăn 
nuôi; th栄y sản; thực phẩm. 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP 
ngày 17 ngày 9 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định 
về điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 21/2015/TT-
BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

đạt hoặc kết quả kiểm tra lại 
không kể thời gian bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 

2015 c栄a Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về Quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật. 
- Thông tư số 33/2021/TT-BTC 
ngày 17/5/2021 c栄a Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử d映ng phí trong hoạt 
động kiểm dịch và bảo vệ thực vật 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 11/2022/TT-
BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 
2022 c栄a Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về th栄 
t映c hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật. 

8 8 
1.003984.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 
thực vật đối với các lô vật thể 
vận chuyển từ vùng nhiễm đối 
tượng kiểm dịch thực vật 

01 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

Không có 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
số 41/2013/QH13; 
- Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 14/10/2015 c栄a Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định về kiểm 
dịch thực vật nội địa; 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC 
ngày 17/5/2021 c栄a Bộ Tài chính. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

II  LĨNHăV衛CăTRỒNGăTR窺T 

9 1 
1.008003.
000.00.00.

H01 

Cấp Quyết định, ph映c hồi Quyết 
định công nhận cây đầu dòng, 
vườn cây đầu dòng, cây công 
nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân 
giống bằng phương pháp vô tính 

- Cấp Quyết định công nhận 
cây đầu dòng, vườn cây đầu 
dòng: Thời hạn 25 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ. 
- Ph映c hồi Quyết định công 
nhận cây đầu dòng, vườn cây 
đầu dòng: Thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được văn bản báo cáo cây 
đầu dòng, vườn cây đầu 
dòng đáp ứng tiêu chuẩn 
quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ 
sở. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật) 

Không quy định 

- Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 
24 Luật Trồng trọt số 
31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

- Khoản 1, khoản 2, khoản 4 Nghị 
định số 94/2019/NĐ-CP ngày 
13/12/2019 c栄a Chính ph栄 quy định 
chi tiết một số điều c栄a Luật Trồng 
trọt về giống cây trồng và canh tác. 

III LĨNHăV衛CăCHĔNăNUỌI 

10 1 
1.008129.
000.00.00.

H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi 
trang trại quy mô lớn 

05 ngày làm việc 

(Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Thẩm định để cấp lại: 
250.000 đồng/cơ sở/lần 

- Thẩm định đánh giá giám 
sát duy trì điều kiện chăn 
nuôi trang trại quy mô lớn: 
1.500.000 đồng/01 cơ 
sở/lần 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 
ngày 19 tháng 11 năm 2018 c栄a 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ch栄 
nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2020 c栄a 
Chính ph栄 hướng dẫn chi tiết Luật 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

Chăn nuôi; 
- Thông tư số 24/2021/TT-BTC 
ngày 31/3/2021 c栄a Bộ Tài chính 
về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử d映ng phí 
trong chăn nuôi. 
- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 7 năm 2022 c栄a 
Chính ph栄 sửa đổi, bổ sung một số 
điều c栄a Nghị định số 13/2020/NĐ-
CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 c栄a 
Chính ph栄 hướng dẫn chi tiết Luật 
Chăn nuôi. 

11 2 
1.008126.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 
thương mại, thức ăn chăn nuôi 
theo đặt hàng 

- Đối với cơ sở sản xuất thức 
ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức 
ăn đậm đặc: 25 ngày làm 
việc. 

- Đối với cơ sở sản xuất (sản 
xuất, sơ chế, chế biến) thức 
ăn chăn nuôi truyền thống 
nhằm m映c đích thương mại, 
theo đặt hàng: 10 ngày làm 
việc. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đ栄 điều kiện 
sản xuất thức ăn chăn nuôi 
(trường hợp phải đánh giá 
điều kiện thực tế): 
5.700.000 đồng/01 cơ 
sở/lần 

- Thẩm định cấp giấy 
chứng nhận đ栄 điều kiện 
sản xuất thức ăn chăn nuôi 
(trường hợp không đánh 
giá điều kiện thực tế): 
1.600.000 đồng/01 cơ 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 
ngày 19 tháng 11 năm 2018 c栄a 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ch栄 
nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2020 c栄a 
Chính ph栄; 

Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 
31/3/2021 c栄a Bộ Tài chính; 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 7 năm 2022 c栄a 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

sở/lần 

- Thẩm định đánh giá giám 
sát duy trì điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn nuôi: 
1.500.000 đồng/01 cơ 
sở/lần 

Chính ph栄 

12 3 
1.008128.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi 
trang trại quy mô lớn 

25 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Thẩm định để cấp giấy 
chứng nhận đ栄 điều kiện 
chăn nuôi trang trại quy mô 
lớn: 2.300.000 đồng/01 cơ 
sở/lần 

- Thẩm định đánh giá giám 
sát duy trì điều kiện chăn 
nuôi trang trại quy mô lớn: 
1.500.000 đồng/01 cơ 
sở/lần. 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 
ngày 19 tháng 11 năm 2018 c栄a 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ch栄 
nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2020 c栄a 
Chính ph栄; 

Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 
31/3/2021 c栄a Bộ Tài chính; 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 7 năm 2022 c栄a 
Chính ph栄 

13 4 
1.008127.
000.00.00.

H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 
thương mại, thức ăn chăn nuôi 
theo đặt hàng 

05 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

Thẩm định cấp lại  (trường 
hợp không đánh giá điều 
kiện thực tế): 250.000 
đồng/01 cơ sở/lần 

- Thẩm định đánh giá giám 
sát duy trì điều kiện sản 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 
ngày 19 tháng 11 năm 2018 c栄a 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội ch栄 
nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 01 năm 2020 c栄a 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

xuất thức ăn chăn nuôi: 
1.500.000 đồng/01 cơ 
sở/lần 

Chính ph栄; 

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC 
ngày 31/3/2021 c栄a Bộ Tài chính; 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 7 năm 2022 c栄a 
Chính ph栄 

IV  LĨNHăV衛CăTHÚăY 

14 1 
1.005319.
000.00.00.

H01 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề 
thú y (trong trường hợp bị mất, 
sai sót, hư hỏng; có thay đổi 
thông tin liên quan đến cá nhân 
đã được cấp Chứng chỉ hành 
nghề thú y) - Cấp Tỉnh 

03 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

50.000 đồng/lần 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 
ngày 19/6/2015 c栄a Quốc hội; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 c栄a Chính ph栄 quy 
định chi tiết một số Điều c栄a Luật 
Thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí trong công tác thú 
y. 

15 2 
1.004839.
000.00.00.

H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện buôn bán thuốc thú y 

05 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

Không quy định 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 
ngày 19/6/2015 c栄a Quốc hội; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 c栄a Chính ph栄 quy 
định chi tiết một số điều c栄a Luật 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

Thú y;  

- Thông tư số 13/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT quy định về 
quản lý thuốc thú y. 

16 3 
1.004022.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy xác nhận nội dung 
quảng cáo thuốc thú y 

15 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

900.000 đồng/lần 

- Thông tư số 13/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT quy định về 
quản lý thuốc thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính. 

17 4 
1.003810.
000.00.00.

H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 
an toàn dịch bệnh động vật trên 
cạn 

- 07 ngày làm việc: với 
trường hợp đã được đánh giá 
định kỳ mà thời gian đánh 
giá chưa quá 12 tháng. 

- 17 ngày làm việc: với 
trường hợp chưa được đánh 
giá định kỳ hoặc được đánh 
giá định kỳ nhưng thời gian 
đánh giá quá 12 tháng tính 
đến ngày hết hiệu lực c栄a 
Giấy chứng nhận. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp 
xã, cơ sở nuôi trồng th栄y 
sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống là cơ sở an toàn dịch 
bệnh (do cơ quan quản lý 
thú y địa phương thực 
hiện); Thẩm định chương 
trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn 
kiểm dịch (bao gồm cả 
th栄y sản): 300.000 
đồng/lần 

- Chi phí khác: Biểu khung 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT quy định về 
vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động 
vật; 
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 c栄a Bộ Tài chính 
quy định khung giá dịch v映 tiêm 
phòng, tiêu độc, khử trùng cho động 
vật, chẩn đoán thú y và dịch v映 
kiểm nghiệm thuốc dùng cho động 
vật; 
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

giá dịch v映 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 

ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính 

18 5 
1.003781.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật trên cạn 
(Cấp Tỉnh) 

20 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp 
xã, cơ sở nuôi trồng th栄y 
sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống là cơ sở an toàn dịch 
bệnh (do cơ quan quản lý 
thú y địa phương thực 
hiện); Thẩm định chương 
trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn 
kiểm dịch (bao gồm cả 
th栄y sản): 300.000 
đồng/lần 

- Chi phí khác: Biểu khung 
giá dịch v映 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 c栄a Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính. 

19 6 
1.003619.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật (trên 
cạn và th栄y sản) đối với cơ sở 

15 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp 
xã, cơ sở nuôi trồng th栄y 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT; 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

phải đánh giá lại Thú y) sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống là cơ sở an toàn dịch 
bệnh (do cơ quan quản lý 
thú y địa phương thực 
hiện); Thẩm định chương 
trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn 
kiểm dịch (bao gồm cả 
th栄y sản): 300.000 
đồng/lần 

- Chi phí khác: Biểu khung 
giá dịch v映 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 c栄a Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính. 

20 7 
1.003598.
000.00.00.

H01 

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở 
an toàn dịch bệnh động vật (trên 
cạn hoặc th栄y sản) 

02 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

Không quy định 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính. 

21 8 
1.003589.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật trên cạn 
đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung 
nội dung chứng nhận 

20 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp 
xã, cơ sở nuôi trồng th栄y 
sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống là cơ sở an toàn dịch 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

bệnh (do cơ quan quản lý 
thú y địa phương thực 
hiện); Thẩm định chương 
trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn 
kiểm dịch (bao gồm cả 
th栄y sản): 300.000 
đồng/lần 

- Chi phí khác: Biểu khung 
giá dịch v映 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 

ngày 14/11/2016 c栄a Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính. 

22 9 
2.001064.
000.00.00.

H01 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành 
nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ 
quan quản lỦ chuyên ngành thú 
y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, 
chữa bệnh, phẫu thuật động vật; 
tư vấn các hoạt động liên quan 
đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, 
chẩn đoán bệnh, xét nghiệm 
bệnh động vật; buôn bán thuốc 
thú y) 

- 05 ngày làm việc đối với 
trường hợp cấp mới; 

- 03 ngày làm việc trong 
trường hợp gia hạn. 

 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành 
nghề dịch v映 thú y: 50.000 
đồng/lần 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 
ngày 19/6/2015 c栄a Quốc hội; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 c栄a Chính ph栄 quy 
định chi tiết một số điều c栄a Luật 
Thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính. 

23 10 1.002239.
000.00.00.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 
an toàn dịch bệnh động vật (trên 

13 ngày làm việc Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

- Thẩm định cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

H01 cạn và th栄y sản) đối với cơ sở có 
Giấy chứng nhận hết hiệu lực do 
xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm 
bệnh tại cơ sở đã được chứng 
nhận an toàn hoặc do không 
thực hiện giám sát, lấy mẫu 
đúng, đ栄 số lượng trong quá 
trình duy trì điều kiện cơ sở sau 
khi được chứng nhận 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

xã, cơ sở nuôi trồng th栄y 
sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống là cơ sở an toàn dịch 
bệnh (do cơ quan quản lý 
thú y địa phương thực 
hiện); Thẩm định chương 
trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn 
kiểm dịch (bao gồm cả 
th栄y sản): 300.000đ/lần 

- Chi phí khác: Biểu khung 
giá dịch v映 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 

Nông nghiệp và PTNT; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 c栄a Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính. 

24 11 
1.001686.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận đ栄 điều 
kiện buôn bán thuốc thú y 

08 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

 

Kiểm tra điều kiện cơ sở 
buôn bán thuốc thú y, thuốc 
thú y th栄y sản: 
230.000đ/lần 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 
19/6/2015 c栄a Quốc hội; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 c栄a Chính ph栄 quy 
định chi tiết một số điều c栄a Luật 
Thú y; 

- Thông tư số 13/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
Nông Nghiệp và PTNT về quản lý 
thuốc thú y; 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP 
ngày 17/09/2018 c栄a Chính ph栄 sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định quy 
định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý phí, lệ phí trong công tác thú 
y; 

- Thông tư số 13/2022/TT-
BNNPTNT ngày 28/9/2022 c栄a Bộ 
Nông Nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ 
sung các Thông tư về quản lý thuốc 
thú y. 

25 12 
2.002132.
000.00.00.

H01 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
điều kiện vệ sinh thú y (Cấp 
Tỉnh) 

- 15 ngày làm việc đối với 
trường hợp cấp, cấp lại do 
Giấy chứng nhận điều kiện 
vệ sinh thú y hết hạn. 

- 05 ngày làm việc đối với 
trường hợp Giấy chứng nhận 
VSTY bị mất, bị hỏng, thất 
lạc hoặc có sự thay đổi, bổ 
sung thông tin trên Giấy 
chứng nhận VSTY. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

* Cấp mới, cấp lại Giấy 
chứng nhận ĐKVSTY do 
giấy chứng nhận cũ hết 
hiệu lực: 

- Phí Kiểm tra điều kiện vệ 
sinh thú y đối với cơ sở 
chăn nuôi động vật tập 
trung; cơ sở sơ chế, chế 
biến, kinh doanh động vật, 
sản phẩm động vật; kho 
lạnh bảo quản động vật, sản 

- Thông tư số 09/2016/TT-
BNNPTNT ngày 01/6/2016 c栄a Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quy định về kiểm 
soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú 
y. 

Thông tư số 10/2022/TT-
BNNPTNT ngày 14/9/2022 c栄a Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi bổ sung một 
số điều c栄a Thông tư số 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

 phẩm động vật tươi sống, 
sơ chế, chế biến; cơ sở giết 
mổ động vật tập trung; cơ 
sở ấp trứng, sản xuất, kinh 
doanh con giống; chợ 
chuyên kinh doanh động 
vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn 
đoán bệnh động vật; cơ sở 
phẫu thuật động vật; cơ sở 
sản xuất nguyên liệu thức 
ăn chăn nuôi có nguồn gốc 
động vật và các sản phẩm 
động vật khác không sử 
d映ng làm thực phẩm: 
1.000.000 đồng/lần 

- Phí Kiểm tra điều kiện vệ 
sinh thú y đối với cơ sở 
cách ly kiểm dịch động vật, 
sản phẩm động vật; cơ sở 
giết mổ động vật nhỏ lẻ; 
chợ kinh doanh động vật 
nhỏ lẻ; cơ sở thu gom động 
vật: 450.000 đồng/lần 

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 
01/6/2016 c栄a Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về kiểm soát giết mổ và kiểm 
tra vệ sinh thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính. 

 

26 13 
1.002338.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật 
trên cạn vận chuyển ra khỏi địa 

- Đối với động vật, sản phẩm 
động vật xuất phát từ cơ sở 
đã được công nhận an toàn 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 

- Phí kiểm dịch: Chi tiết 
theo M映c III Bi ểu phí, lệ 
phí trong công tác thú y 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 
ngày 19/6/2015 c栄a Quốc hội; 

- Thông tư số 25/2016/TT-
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

bàn cấp tỉnh dịch bệnh hoặc đã được giám 
sát không có mầm bệnh hoặc 
đã được phòng bệnh bằng 
vắc xin và còn miễn dịch bảo 
hộ với các bệnh theo quy 
định tại Ph映 l映c XI ban hành 
kèm theo Thông tư số 
25/2016/TT-BNNPTNT, từ 
cơ sở sơ chế, chế biến được 
định kỳ kiểm tra vệ sinh thú 
y: 01 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đăng kỦ 
kiểm dịch, 

- Đối với động vật, sản phẩm 
động vật xuất phát từ cơ sở 
thu gom, kinh doanh; Động 
vật, sản phẩm động vật xuất 
phát từ cơ sở chăn nuôi chưa 
được giám sát dịch bệnh 
động vật; Động vật chưa 
được phòng bệnh theo quy 
định tại khoản 4 Điều 15 c栄a 
Luật thú y hoặc đã được 
phòng bệnh bằng vắc-xin 
nhưng không còn miễn dịch 
bảo hộ; Động vật, sản phẩm 
động vật xuất phát từ cơ sở 

Thú y hoặc Trạm 
thuộc Chi c映c 
Chăn nuôi và 
Thú y được 栄y 

quyền) 

- Các chỉ tiêu kiểm tra: 
Thông tư số 283/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 

BNNPTNT ngày 30/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT quy định về 
kiểm dịch động vật, sản phẩm động 
vật trên cạn; 

- Thông tư số 35/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, 
bổ sung một số điều c栄a Thông tư 
số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 
30/6/2016 quy định về kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật trên 
cạn; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 c栄a Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

chưa được công nhận an toàn 
dịch bệnh động vật; Sản 
phẩm động vật xuất phát từ 
cơ sở sơ chế, chế biến sản 
phẩm động vật chưa được 
định kỳ kiểm tra vệ sinh thú 
y hoặc khi có yêu cầu c栄a 
ch栄 hàng: 04 ngày làm việc. 

27 14 
1.005327.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật th栄y sản 
(đối với cơ sở nuôi trồng th栄y 
sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống) 

20 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp 
xã, cơ sở nuôi trồng th栄y 
sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống là cơ sở an toàn dịch 
bệnh (do cơ quan quản lý 
thú y địa phương thực 
hiện); Thẩm định chương 
trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn 
kiểm dịch (bao gồm cả 
th栄y sản): 300.000 
đồng/lần 

- Chi phí khác: Biểu khung 
giá dịch v映 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
trưởng Bộ NNPTNT; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 ngày 01/01/2017 
c栄a Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

29 15 
1.003612.
000.00.00.

H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 
an toàn dịch bệnh động vật th栄y 
sản 

- 07 ngày làm việc: đối với 
trường hợp cơ sở đã được 
đánh giá định kỳ mà thời 
gian đánh giá không quá 12 
tháng. 

- 17 ngày: đối với trường hợp 
còn lại. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp 
xã, cơ sở nuôi trồng th栄y 
sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống là cơ sở an toàn dịch 
bệnh (do cơ quan quản lý 
thú y địa phương thực 
hiện); Thẩm định chương 
trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn 
kiểm dịch (bao gồm cả 
th栄y sản): 300.000 
đồng/lần 

- Chi phí khác: Biểu khung 
giá dịch v映 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
trưởng Bộ NNPTNT; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 ngày 01/01/2017 
c栄a Bộ Tài chính; 
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính 

29 16 
1.003577.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an 
toàn dịch bệnh động vật th栄y sản 
đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung 
nội dung chứng nhận 

20 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y) 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp 
xã, cơ sở nuôi trồng th栄y 
sản, cơ sở sản xuất th栄y sản 
giống là cơ sở an toàn dịch 
bệnh (do cơ quan quản lý 
thú y địa phương thực 
hiện); Thẩm định chương 

- Thông tư số 14/2016/TT-
BNNPTNT ngày 02/6/2016 c栄a Bộ 
trưởng Bộ NNPTNT; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 ngày 01/01/2017 
c栄a Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

trình giám sát dịch bệnh 
động vật để được miễn 
kiểm dịch (bao gồm cả 
th栄y sản): 300.000 
đồng/lần 

- Chi phí khác: Biểu khung 
giá dịch v映 ban hành kèm 
theo Thông tư số 
283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 

ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính 

30 17 
2.000873.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật 
th栄y sản vận chuyển ra khỏi địa 
bàn cấp tỉnh 

- Đối với động vật, sản phẩm 
động vật th栄y sản quy định 
tại khoản 1 Điều 53 c栄a Luật 
thú y 

+ Trong thời hạn 01 ngày 
làm việc kể từ khi nhận được 
đăng kỦ kiểm dịch, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ thông báo 
cho ch栄 hàng về địa điểm và 
thời gian kiểm dịch 

+ Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ khi bắt đầu 
kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu 
cầu kiểm dịch thì cấp Giấy 
chứng nhận kiểm dịch; 
trường hợp kéo dài hơn 03 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Chăn nuôi và 
Thú y hoặc Trạm 

thuộc Chi c映c 
Chăn nuôi và 

Thú y được 栄y 
quyền) 

- Phí kiểm dịch: Chi tiết 
theo M映c III Biểu phí, lệ 
phí trong công tác thú y 

- Các chỉ tiêu kiểm tra: 
Thông tư số 283/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 
19/6/2015 c栄a Quốc hội; 

- Thông tư số 26/2016/TT-
BNNPTNT ngày 30/6/2016 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 c栄a Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC 
ngày 23/11/2020 c栄a Bộ Tài chính; 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

ngày làm việc hoặc không 
cấp Giấy chứng nhận kiểm 
dịch thì thông báo, trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Đối với động vật th栄y sản 
làm giống xuất phát từ cơ sở 
an toàn dịch bệnh hoặc tham 
gia chương trình giám sát 
dịch bệnh, cấp Giấy chứng 
nhận kiểm dịch trong thời 
hạn 01 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đăng kỦ 
kiểm dịch 

V LĨNHăV衛CăKINHăT蔭ăHỢPăTÁCăVẨăPHÁTăTRI韻NăNÔNG THÔN 

31 1 
1.003727.
000.00.00.

H01 

Công nhận làng nghề truyền 
thống 

30 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Phát triển 
nông thôn) 

Không quy định 
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 
12/4/2018 c栄a Chính ph栄 về Phát 
triển ngành nghề nông thôn. 

32 2 
1.003712.
000.00.00.

H01 
Công nhận nghề truyền thống 30 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Phát triển 
nông thôn) 

Không quy định 
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 
12/4/2018 c栄a Chính ph栄 

33 3 1.003695.
000.00.00.

Công nhận làng nghề 30 ngày làm việc Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

Không quy định Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

H01 c映c Phát triển 
nông thôn) 

12/4/2018 c栄a Chính ph栄 

34 4 
1.003524.
000.00.00.

H01 

Kiểm tra chất lượng muối nhập 
khẩu 

01 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Quản lý chất 
lượng nông lâm 
sản và th栄y sản) 

Không quy định 

- Nghị định số 132/2008/NĐ--
CP ngày 31/12/2008 c栄a Chính ph栄 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều c栄a Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 c栄a Chính ph栄 
sửa đổi, bổ sung một số điều c栄a 
Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP ngày 31/12/2008 c栄a Chính ph栄 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều c栄a Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa; 

- Nghị định số 154/2018/NĐ-
CP ngày 09/11/2018 c栄a Chính ph栄 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 
định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực quản lỦ nhà nước c栄a 
Bộ Khoa học và Công nghệ và một 
số quy định về kiểm tra chuyên 
ngành; 

- Thông tư số 39/2018/TT-
BNNPTNT ngày 27/12/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-399619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-399619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-39-2018-tt-bnnptnt-huong-dan-kiem-tra-chat-luong-an-toan-thuc-pham-muoi-nhap-khau-406125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-39-2018-tt-bnnptnt-huong-dan-kiem-tra-chat-luong-an-toan-thuc-pham-muoi-nhap-khau-406125.aspx
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

thôn hướng dẫn kiểm tra chất 
lượng, an toàn thực phẩm muối 
nhập khẩu. 

35 5 
1.003486.
000.00.00.

H01 

Kiểm tra nhà nước về an toàn 
thực phẩm muối nhập khẩu 

- Đối với phương thức kiểm 
tra chặt: Trong thời hạn 07 
(bảy) ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận hồ sơ. 
- Đối với phương thức kiểm 
tra thông thường: Trong thời 
hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận hồ sơ. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Quản lý chất 
lượng nông lâm 
sản và th栄y sản) 

Không quy định 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-
CP ngày 02/02/2018 c栄a Chính ph栄 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều c栄a Luật An toàn thực phẩm; 
- Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP ngày 12/11/2018 c栄a Chính ph栄 
sửa đổi, bổ sung một số quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lỦ nhà 
nước c栄a Bộ Y tế; 
- Thông  tư  số  39/2018/TT-
BNNPTNT  ngày  27/12/2018  c栄a  
Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn hướng dẫn kiểm tra chất 
lượng, an toàn thực phẩm muối 
nhập khẩu. 

36 6 
1.003397.
000.00.00.

H01 
Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) 25 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Phát triển 
nông thôn) 

Không quy định 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 
05/7/2018 c栄a Chính ph栄 về chính 
sách khuyến khích phát triển hợp 
tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 
th映 sản phẩm nông nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-bo-y-te-399829.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-bo-y-te-399829.aspx
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

37 7 
1.003327.
000.00.00.

H01 
Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 70 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Phát triển 
nông thôn) 

Không quy định 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 
21/11/2012 c栄a Th栄 tướng Chính 
ph栄; 

- Điều 7, Thông tư số 19/2015/TT-
BNNPTNT ngày 27/4/2015 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định Quy trình bố trí ổn 
định dân cư thực hiện Chương trình 
bố trí dân cư theo Quyết định 
số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 
c栄a Th栄 tướng Chính ph栄. 

VI  LĨNHăV衛CăLỂMăNGHI烏P 

38 1 
1.007918.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế 
dự toán công trình lâm sinh (đối 
với công trình lâm sinh thuộc dự 
án do Ch栄 tịch UBND cấp tỉnh 
quyết định đầu tư) 

15 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 

Thông tư số 15/2019/TT-
BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 
2019 c栄a Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc hướng dẫn một số nội dung 
quản lỦ đầu tư công trình lâm sinh. 

39 2 
1.007917.
000.00.00.

H01 

Thẩm định, phê duyệt phương 
án trồng rừng thay thế diện tích 
rừng chuyển sang m映c đích 
khác 

35 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 

Thông tư số 13/2019/TT-
BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 
2019 c栄a Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quy định về trồng 
rừng thay thế khi chuyển m映c đích 
sử d映ng rừng sang m映c đích khác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1776-qd-ttg-nam-2012-phe-duyet-chuong-trinh-bo-tri-dan-cu-vung-152034.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-19-2015-tt-bnnptnt-quy-trinh-bo-tri-on-dinh-dan-cu-quyet-dinh-1776-qd-ttg-273897.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-19-2015-tt-bnnptnt-quy-trinh-bo-tri-on-dinh-dan-cu-quyet-dinh-1776-qd-ttg-273897.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1776-qd-ttg-nam-2012-phe-duyet-chuong-trinh-bo-tri-dan-cu-vung-152034.aspx
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

40 3 
1.007916.
000.00.00.

H01 

Nộp tiền trồng rừng thay thế về 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 
c栄a tỉnh 

- Đối với trường hợp UBND 
cấp tỉnh bố trí đất để trồng 
rừng thay thế: 47 (bốn mươi 
bảy) ngày làm việc. 

- Đối với trường hợp UBND 
cấp tỉnh không còn quỹ đất 
quy hoạch phát 
triển rừng để trồng rừng thay 
thế: 67 (sáu mươi bảy) ngày 
làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 

- Thông tư số 13/2019/TT-
BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 
2019 c栄a Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

41 4 
1.004815.
000.00.00.

H01 

Đăng kỦ mã số cơ sở nuôi, trồng 
các loài động vật rừng, thực vật 
rừng nguy cấp, quỦ, hiếm Nhóm 
II và động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp thuộc Ph映 l映c II và III 
CITES 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần 
kiểm tra thực tế các điều kiện 
nuôi, trồng, cơ quan cấp mã 
số ch栄 trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan tổ chức 
thực hiện, nhưng thời hạn 
cấp không quá 30 ngày 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm; 

Chi c映c Th栄y sản 

Không quy định 

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 
ngày 22/01/2019 c栄a Chính ph栄 về 
quản lý thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực 
thi Công ước về buôn bán quốc tế 
các loài động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp. 

- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP 
ngày 22/9/2021 c栄a Chính ph栄 sửa 
đổi, bổ sung một số điều c栄a Nghị 
định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 
tháng 01 năm 2019 c栄a Chính ph栄 
về quản lý thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực 
thi Công ước về buôn bán quốc tế 
các loài động vật, thực vật hoang dã 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

nguy cấp. 

42 5 
1.000084.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt Đề án du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong 
rừng đặc d映ng đối với khu rừng 
đặc d映ng thuộc địa phương quản 
lý 

50 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 

Điều 14 Nghị định 156/2018/NĐ-
CP ngày 16/11/2018 c栄a Chính ph栄 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều c栄a Luật Lâm nghiệp 

43 6 
1.000081.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt Đề án du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong 
rừng phòng hộ đối với khu rừng 
phòng hộ thuộc địa phương 
quản lý 

50 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 
Điều 23 Nghị định 156/2018/NĐ-
CP ngày 16/11/2018 c栄a Chính ph栄 

44 7 
3.000152.
000.00.00.

H01 

Quyết định ch栄 trương chuyển 
m映c đích sử d映ng rừng sang 
m映c đích khác 

* Thẩm quyền c栄a Quốc hội 

- Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn: 05 ngày làm 
việc. 

- 曳y ban nhân dân cấp tỉnh: 
25 ngày làm việc. 

* Thẩm quyền c栄a Th栄 
tướng Chính ph栄 

- Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn: 05 ngày làm 
việc. 

- 曳y ban nhân dân cấp tỉnh: 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 
15/7/2020 c栄a Chính ph栄 về sửa 
đổi, bổ sung một số điều c栄a Nghị 
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 
16/11/2018 c栄a Chính ph栄 quy định 
chi tiết thi hành một số điều c栄a 
Luật Lâm nghiệp. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

25 ngày làm việc. 

* Thẩm quyền c栄a Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn: 05 ngày làm 
việc. 

- 曳y ban nhân dân cấp tỉnh: 
40 ngày làm việc. 

45 8 
1.000071.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt chương trình, dự án 
và hoạt động phi dự án được hỗ 
trợ tài chính c栄a Quỹ bảo vệ và 
phát triển rừng cấp tỉnh 

40 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 
Điều 84 Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 
c栄a Chính ph栄 

46 9 
1.000065.
000.00.00.

H01 

Chuyển loại rừng đối với khu 
rừng do 曳y ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thành lập 

45 ngày làm việc 

 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 
Điều 40 Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 
c栄a Chính ph栄 

47 10 
1.000058.
000.00.00.

H01 

Miễn, giảm tiền dịch v映 môi 
trường rừng (đối với bên sử 
d映ng dịch v映 môi trường rừng 
trong phạm vi địa giới hành 
chính c栄a một tỉnh) 

15 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 
Điều 75 Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 
c栄a Chính ph栄 

48 11 
1.000055.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt phương án quản lỦ 
rừng bền vững c栄a ch栄 rừng là 
tổ chức 

23 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 
Thông tư số 28/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

thôn quy định về phương án quản lý 
rừng bền vững 

49 12 
1.000052.
000.00.00.

H01 

Công nhận, công nhận lại nguồn 
giống cây trồng lâm nghiệp 

18 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

- Công nhận lâm phần 
tuyển chọn: 600.000 
đồng/lô giống; 

- Công nhận vườn giống: 
2.400.000 đồng/vườn 
giống; 

- Bình tuyển, công nhận 
cây mẹ, cây đầu dòng, 
vườn giống cây lâm 
nghiệp, rừng giống: Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh 
quyết định đối với hoạt 
động bình tuyển, công nhận 
do cơ quan địa phương 
thực hiện. 

- Thông tư số 30/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy 
định Danh m映c giống cây trồng lâm 
nghiệp chính; công nhận giống, 
nguồn giống và quản lý vật liệu 
giống cây trồng lâm nghiệp; 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC 
ngày 07/02/2018 c栄a Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 
điều c栄a Thông tư số 207/2016/TT-
BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 
c栄a Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử d映ng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực trồng trọt và giống cây lâm 
nghiệp. 

- Thông tư số 22/2021/TT-
BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 
2021 c栄a Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định danh m映c 
loài cây trồng lâm nghiệp chính; 
công nhận giống và nguồn giống 
cây trồng lâm nghiệp. 

- Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

11 năm 2015. 

50 13 
1.000047.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt phương án khai thác 
động vật rừng thông thường từ 
tự nhiên 

07 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 

Điều 11 Thông tư 27/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 c栄a 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về quản lý, 
truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

51 14 
1.000045.
000.00.00.

H01 

Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp 
Tỉnh) 

10 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 

- Thông tư số 27/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 c栄a 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

52 15 
3.000160.
000.00.00.

H01 

Phân loại doanh nghiệp chế biến 
và xuất khẩu gỗ 

- Trường hợp không phải xác 
minh: 06 ngày làm việc. 

- Trường hợp phải xác minh: 
14 ngày làm việc. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 

- Nghị định số 102/2020/NĐ-CP 
ngày 01/9/2020 c栄a Chính ph栄 quy 
định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 
pháp Việt Nam. 

- Thông tư số 21/2021/TT-
BNNPTNT ngày 29/12/2021 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Quy định phân loại doanh 
nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. 

- Thông tư số 27/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Quy định về quản lý, truy xuất 
nguồn gốc lâm sản. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

53 16 
3.000159.
000.00.00.

H01 

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước 
khi xuất khẩu 

04 ngày làm việc; trường hợp 
có thông tin vi phạm: 06 
ngày làm việc. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm) 

Không quy định 
Điều 8, Điều 9 Nghị định số 
102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 
c栄a Chính ph栄 

VII LĨNHăV衛CăKHOA H窺C, CÔNG NGH烏 VÀ MỌIăTRƯ云NG 

54 1 
1.009478.
000.00.00.

H01 

Đăng ký công bố hợp quy đối 
với các sản phẩm, hàng hóa sản 
xuất trong nước được quản lý 
bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ban hành 

05 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Kiểm lâm; 
Chi c映c Thuỷ 
sản; Chi c映c 
Chăn nuôi và 

Thú y; Chi c映c 
Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

150.000 đồng 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 8 năm 2007 c栄a 
Chính ph栄 quy định chi tiết thi hành 
một số điều c栄a Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật; 
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 c栄a 
Chính ph栄 quy định chi tiết thi hành 
một số điều c栄a Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, 
bổ sung một số điều c栄a Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008 c栄a Chính ph栄 quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

c栄a Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 c栄a Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về công bố hợp chuẩn, 
công bố hợp quy và phương thức 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật; 
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31/3/2017 c栄a Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều c栄a Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 c栄a Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định về công 
bố hợp quy, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

VII
I 

LĨNH V衛C NÔNG NGHI烏P 

55 1 
1.003618.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt kế hoạch khuyến 
nông địa phương 

60 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Trung 

tâm Khuyến 
nông) 

Không quy định 
Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-
CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

56 2 
1.003388.
000.00.00.

H01 

Công nhận doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng d映ng công nghệ cao 

18 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Phòng 
Khoa học, Công 

nghệ và Môi 
trường) 

Không quy định 

Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg 
ngày 19 tháng 4 năm 2018 c栄a Th栄 
tướng Chính ph栄 Chính ph栄 quy 
định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, 
th栄 t映c công nhận có thời hạn đối 
với doanh nghiệp nông nghiệp ứng 
d映ng công nghệ cao 

57 3 
1.003371.
000.00.00.

H01 

Công nhận lại doanh nghiệp 
nông nghiệp ứng d映ng công 
nghệ cao 

18 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Phòng 
Khoa học, Công 

nghệ và Môi 
trường) 

Không quy định 
Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg 
ngày 19 tháng 4 năm 2018 c栄a Th栄 
tướng Chính ph栄 Chính ph栄 

IX  LĨNHăV衛CăQU謂NăLụăCH遺TăLƯỢNGăNỌNG,ăLỂMăS謂NăVẨăTHUỶăS謂N 

58 1 
2.001827.
000.00.00.

H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đ栄 
điều kiện an toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông, lâm, th栄y sản 

15 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Quản lý chất 
lượng nông lâm 
sản và th栄y sản; 
Chi c映c Chăn 
nuôi và Thú y; 
Chi c映c Th栄y 
sản; Chi c映c 
Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

- Thẩm định cấp giấy 
chứng nhận an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực phẩm 
nông, lâm, th栄y sản: Cơ 
quan kiểm tra địa phương 
thực hiện: 700.000 đ/cơ sở. 

- Thẩm định đánh giá định 
kỳ điều kiện an toàn thực 
phẩm: 350.000đ/cơ sở. 

- Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định việc thẩm định, 
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông lâm th栄y sản đ栄 điều 
kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm 
vi quản lý c栄a Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC 
ngày 07/5/2018 c栄a Bộ Tài chính, 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

sửa đổi, bổ sung một số điều c栄a 
Thông tư số 285/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ 
phí trong công tác thú y; Thông tư 
số 286/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử d映ng phí 
thẩm định quản lý chất lượng, an 
toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

59 2 
2.001823.
000.00.00.

H01 

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở 
đ栄 điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông, lâm, th栄y sản 
(trường hợp trước 06 tháng tính 
đến ngày Giấy chứng 
nhận ATTP hết hạn) 

15 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Quản lý chất 
lượng nông lâm 
sản và th栄y sản; 
Chi c映c Chăn 
nuôi và Thú y; 
Chi c映c Th栄y 
sản; Chi c映c 
Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

- Thẩm định cấp giấy 
chứng nhận an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản 
xuất kinh doanh thực phẩm 
nông, lâm, th栄y sản: Cơ 
quan kiểm tra địa phương 
thực hiện: 700.000 đ/cơ sở. 

- Thẩm định đánh giá định 
kỳ điều kiện an toàn thực 
phẩm: 350.000đ/cơ sở. 

- Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC 
ngày 07/5/2018 c栄a Bộ Tài chính 

60 3 2.001819.
000.00.00.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 
đ栄 điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất, kinh 

05 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

c映c Quản lý chất 
Không quy định 

- Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

H01 doanh nông, lâm, th栄y sản 
(trường hợp Giấy chứng nhận 
ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực 
nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, 
hoặc có sự thay đổi, bổ sung 
thông tin trên Giấy chứng nhận 
ATTP) 

lượng nông lâm 
sản và th栄y sản; 
Chi c映c Chăn 
nuôi và Thú y; 
Chi c映c Th栄y 
sản; Chi c映c 
Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 

thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC 
ngày 07/5/2018 c栄a Bộ Tài chính 

X LĨNHăV衛CăTHUỶăLỢI 

61 1 
1.003921.
000.00.00.

H01 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ công 
trình th栄y lợi trong trường hợp bị 
mất, bị rách, hư hỏng thuộc 
thẩm quyền cấp phép c栄a 
UBND tỉnh 

03 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Điều 16, Điều 17, Điểm a - Khoản 
1- Điều 30 Nghị định 67/2018/NĐ-
CP ngày 14/5/2018. 

62 2 
1.003893.
000.00.00.

H01 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ công 
trình th栄y lợi trong trường hợp 
tên ch栄 giấy phép đã được cấp bị 
thay đổi do chuyển nhượng, sáp 
nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ 
chức thuộc thẩm quyền cấp 
phép c栄a UBND tỉnh 

03 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Điều 16, Điều 17, Điểm b - Khoản 
1 - Điều 30 Nghị định 67/2018/NĐ-
CP ngày 14/5/2018. 

63 3 1.003232. Thẩm định, phê duyệt, điều 30 ngày làm việc Sở Nông nghiệp Không quy định - Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

000.00.00.
H01 

chỉnh và công bố công khai quy 
trình vận hành hồ chứa nước 
thuộc thẩm quyền c栄a UBND 
tỉnh 

và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Điểm c Khoản 2; Điểm 
b Khoản 4; Điểm c Khoản 7 - Điều 
12, Nghị định 114/2018/NĐ-CP 
ngày 04/9/2018 c栄a Chính ph栄 về 
quản lỦ an toàn đập, hồ chứa nước. 

64 4 
1.003221.
000.00.00.

H01 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, 
kết quả kiểm định an toàn đập, 
hồ chứa th栄y lợi thuộc thẩm 
quyền c栄a UBND tỉnh 

15 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Điểm b Khoản 2; Khoản 
4 - Điều 19, Nghị định 
114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 
c栄a Chính ph栄. 

65 5 
1.003211.
000.00.00.

H01 

Thẩm định, phê duyệt phương 
án ứng phó thiên tai cho công 
trình, vùng hạ du đập trong quá 
trình thi công thuộc thẩm quyền 
c栄a UBND tỉnh 

20 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Khoản 3; Điểm c Khoản 
4 và Điểm c Khoản 5 - Điều 7, 
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 
ngày 04/9/2018 c栄a Chính ph栄. 

66 6 
1.003203.
000.00.00.

H01 

Thẩm định, phê duyệt phương 
án ứng phó với tình huống khẩn 
cấp thuộc thẩm quyền c栄a 
UBND tỉnh 

20 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Khoản 2; Điểm c Khoản 
4; Điểm c, d Khoản 5 - Điều 26, 
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

ngày 04/9/2018 c栄a Chính ph栄. 

67 7 
1.003188.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt phương án bảo vệ 
đập, hồ chứa nước thuộc thẩm 
quyền c栄a UBND tỉnh 

Không quy định 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Khoản 2; Điểm c Khoản 
5 - Điều 23, Nghị định số 
114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 
c栄a Chính ph栄. 

68 8 
1.003870.
000.00.00.

H01 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép hoạt động: nuôi trồng 
th栄y sản; Nổ mìn và các hoạt 
động gây nổ khác thuộc thẩm 
quyền cấp phép c栄a UBND tỉnh 

10 ngày làm việc, 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017 

- Điều 28; Khoản 1, 2, Điểm c- 
Khoản 3, Điều 29, Nghị định 
67/2018/NĐ- CP ngày 14/5/2018. 

69 9 
1.003880.
000.00.00.

H01 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép hoạt động: du lịch, thể 
thao, nghiên cứu khoa học, kinh 
doanh, dịch v映 thuộc thẩm 
quyền cấp phép c栄a UBND tỉnh 

10 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 28; Khoản 1, 2, Điểm c- 
khoản 3, Điều 29, Nghị định 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 

70 10 
2.001401.
000.00.00.

H01 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép: trồng cây lâu năm; 
hoạt động c栄a phương tiện th栄y 
nội địa, phương tiện cơ giới, trừ 
xe mô tô, xe gắn máy, phương 
tiện th栄y nội địa thô sơ thuộc 

05 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 28; Khoản 1, 2, Điểm b- 
Khoản 3, Điều 29, Nghị định 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

thẩm quyền cấp phép c栄a 
UBND tỉnh 

71 11 
2.001426.
000.00.00.

H01 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép: xây dựng công trình 
mới; lập bến, bãi tập kết nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật tư, phương 
tiện; khoan, đào khảo sát địa 
chất, thăm dò, khai thác khoáng 
sản, vật liệu xây dựng, khai thác 
nước dưới đất; xây dựng công 
trình ngầm thuộc thẩm quyền 
cấp phép c栄a UBND tỉnh 

05 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017 

- Điều 13, 28; Khoản 1, 2, Điểm b- 
Khoản 3, Điều 29, Nghị định 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 

 

72 12 
2.001791.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy phép nuôi trồng th栄y 
sản thuộc thẩm quyền cấp phép 
c栄a UBND tỉnh 

10 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Điều 13, 16, 17, 21, 22 Nghị định 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 

73 13 
1.004385.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy phép cho các hoạt 
động trồng cây lâu năm trong 
phạm vi bảo vệ công trình th栄y 
lợi thuộc thẩm quyền cấp phép 
c栄a UBND tỉnh 

05 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Điều 13, 16, 17, 21, 24 Nghị định 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 

74 14 2.001793.
000.00.00.

Cấp giấy phép hoạt động c栄a 
phương tiện th栄y nội địa, 
phương tiện cơ giới, trừ xe mô 

05 ngày làm việc Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

Không quy định 
- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017; 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

H01 tô, xe gắn máy, phương tiện th栄y 
nội địa thô sơ c栄a UBND tỉnh 

c映c Thuỷ lợi) - Điều 13, 16, 17, 21, 26 Nghị định 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 

75 15 
2.001795.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy phép nổ mìn và các 
hoạt động gây nổ khác thuộc 
thẩm quyền cấp phép c栄a 
UBND tỉnh 

15 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Điều 13, 16, 17, 21, 27, Nghị định 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 

76 16 
2.001796.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, 
thể thao, nghiên cứu khoa học, 
kinh doanh, dịch v映 thuộc thẩm 
quyền cấp phép c栄a UBND tỉnh 

15 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Điều 13, 16, 17, 21, 25, Nghị định 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018. 

77 17 
1.004427.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ công 
trình th栄y lợi: Xây dựng công 
trình mới; Lập bến, bãi tập kết 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, 
phương tiện; Khoan, đào khảo 
sát địa chất, thăm dò, khai thác 
khoáng sản, vật liệu xây dựng, 
khai thác nước dưới đất; Xây 
dựng công trình ngầm thuộc 
thẩm quyền cấp phép c栄a 
UBND tỉnh 

25 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Điều 22, Nghị định 67/2018/NĐ-
CP ngày 14/5/2018 c栄a Chính ph栄 

78 18 2.001804. Phê duyệt phương án, điều chỉnh 30 ngày làm việc Sở Nông nghiệp Không quy định - Điều 43, Luật Th栄y lợi số 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

000.00.00.
H01 

phương án cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ công trình th栄y 
lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản 
lý 

và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

08/2007/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Điều 21, 22, 23 Thông tư 
05/2018/TT-BNNPTNT ngày 
15/5/2018 c栄a Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định chi tiết một số điều 
c栄a Luật Th栄y lợi. 

79 19 
1.003867.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình 
vận hành đối với công trình th栄y 
lợi lớn và công trình th栄y lợi vừa 
do UBND tỉnh quản lỦ 

30 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017 

- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 15/5/2018. 

XI LĨNHăV衛CăPHÒNG,ăCHỐNGăTHIÊN TAI 

80 1 
1.008410.
000.00.00.

H01 

Điều chỉnh Văn kiện viện trợ 
quốc tế khẩn cấp để khắc ph映c 
hậu quả thiên tai không thuộc 
thẩm quyền quyết định ch栄 
trương tiếp nhận c栄a Th栄 tướng 
Chính ph栄 

Không quy định 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 

Điểm b Khoản 2 Điều 14, Điều 15 
Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
20/4/2020 c栄a Chính ph栄 quy định 
về tiếp nhận, quản lý và sử d映ng 
viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 
và khắc ph映c hậu quả thiên tai. 

81 2 
1.008409.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt Văn kiện viện trợ 
quốc tế khẩn cấp để khắc ph映c 
hậu quả thiên tai không thuộc 
thẩm quyền quyết định ch栄 
trương tiếp nhận c栄a Th栄 tướng 
Chính ph栄 

05 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 
Khoản 2 Điều 13, Điều 15 Nghị 
định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
20/4/2020 c栄a Chính ph栄 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

82 3 
1.008408.
000.00.00.

H01 

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ 
quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 
thuộc thẩm quyền c栄a Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

03 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Thuỷ lợi) 

Không quy định 
Tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Nghị 
định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
20/4/2020 c栄a Chính ph栄 

XI I LĨNHăV衛CăTH曳Y S謂N 

83 1 
1.004923.
000.00.00.

H01 

Công nhận và giao quyền quản 
lỦ cho tổ chức cộng đồng (thuộc 
địa bàn từ hai huyện trở lên) 

- Công khai phương án: 03 
ngày làm việc; 
- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra 
thực tế (nếu cần), ban hành 
quyết định công nhận và giao 
quyền quản lỦ cho tổ chức 
cộng: 60 ngày. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄 về quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật 
Th栄y sản; 

- Thông tư số 118/2018/TT-BTC 
ngày 28/11/2018 c栄a Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý, sử d映ng phí thẩm 
định xác nhận nguồn gốc nguyên 
liệu th栄y sản; lệ phí cấp giấy phép 
khai thác, hoạt động th栄y sản. 

84 2 
1.004921.
000.00.00.

H01 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết 
định công nhận và giao quyền 
quản lỦ cho tổ chức cộng đồng 
(thuộc địa bàn từ hai huyện trở 

- Đối với trường hợp thay đổi 
tên tổ chức cộng đồng, người 
đại diện tổ chức cộng đồng, 
Quy chế hoạt động c栄a tổ 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 
- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

lên) chức cộng đồng: Trong thời 
hạn 07 ngày làm việc; 
- Đối với trường hợp sửa đổi, 
bổ sung vị trí, ranh giới khu 
vực địa lỦ được giao; phạm 
vi quyền được giao; phương 
án bảo vệ và khai thác nguồn 
lợi th栄y sản: 
+ Công khai phương án: 03 
ngày làm việc; 
+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra 
thực tế (nếu cần), ban hành 
quyết định công nhận và giao 
quyền quản lỦ cho tổ chức 
cộng: 60 ngày. 

ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄; 

- Thông tư số 118/2018/TT-BTC 
ngày 28/11/2018 c栄a Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 

85 3 
1.004694.
000.00.00.

H01 
Công bố mở cảng cá loại 2 

-  Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn xem xét hồ 
sơ, tổ chức khảo sát thực tế 
tại cảng cá, quyết định công 
bố mở cảng cá: 06 ngày làm 
việc, kể từ khi nhận đ栄 hồ sơ 
hợp lệ. 
- Thông báo Quyết định công 
bố mở cảng cá trên các 
phương tiện thông tin đại 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄; 

- Thông tư số 118/2018/TT-BTC 
ngày 28/11/2018 c栄a Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

chúng: 02 ngày kể từ ngày 
được ban hành. 

86 4 
1.004697.
000.00.00.

H01 

Cấp, Cấp lại giấy chứng nhận cơ 
sở đ栄 điều kiện đóng mới, cải 
hoán tàu cá 

10 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄. 

87 5 
1.004359.
000.00.00.

H01 

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác 
th栄y sản 

- Không quá 06 ngày làm 
việc (đối với cấp mới) kể từ 
ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 
- Không quá 03 ngày làm 
việc (đối với cấp lại) kể từ 
ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

- Lệ phí cấp mới giấy phép 
khai thác th栄y sản: 40.000 
đồng/lần. 
- Lệ phí cấp lại giấy phép 
khai thác th栄y sản: 20.000 
đồng/lần. 
 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄; 

- Thông tư số 118/2018/TT-BTC 
ngày 28/11/2018 c栄a Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 

88 6 
1.004656.
000.00.00.
H01 

Xác nhận nguồn gốc loài th栄y 
sản thuộc ph映 l映c công ước quốc 
tế về buôn bán các loài động vật, 
thực vật hoang dã nguy cấp; loài 
th栄y sản nguy cấp, quý, hiếm có 
nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

- 03 ngày làm việc (đối với 
xác nhận nguồn gốc); 

- 07 ngày làm việc (đối với 
xác nhận mẫu vật). 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄. 

89 7 1.003586.
000.00.00.

Cấp giấy chứng nhận đăng kỦ 
tạm thời tàu cá 

03 ngày làm việc Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

Không quy định 
- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

H01 c映c Th栄y sản) - Thông tư 23/2018/TT-BNN ngày 
15 tháng 11 năm 2018 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT quy định về 
đăng kiểm viên tàu cá; công nhận 
cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an 
toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 
đăng kỦ tàu cá, tàu công v映 th栄y 
sản; xóa đăng kỦ tàu cá và đánh dấu 
tàu cá. 

- Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT ngày 18/01/2022 c栄a 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư trong lĩnh vực th栄y 
sản. 

90 8 
1.003634.
000.00.00.

H01 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng kỦ 
tàu cá 

03 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Thông tư 23/2018/TT-BNN ngày 
15 tháng 11 năm 2018 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT.  

- Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT ngày 18/01/2022 c栄a 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

91 9 
1.003650.
000.00.00.

H01 

Cấp giấy chứng nhận đăng kỦ 
tàu cá 

03 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Thông tư 23/2018/TT-BNN ngày 
15 tháng 11 năm 2018 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT ngày 18/01/2022 c栄a 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

92 10 
1.003681.
000.00.00.

H01 
Xóa đăng ký tàu cá 03 ngày làm việc 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Thông tư 23/2018/TT-BNN ngày 
15 tháng 11 năm 2018 c栄a Bộ 
Nông nghiệp và PTNT. 

- Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT ngày 18/01/2022 c栄a 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

93 11 
1.004918.
000.00.00.

H01 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ 
sở đ栄 điều kiện sản xuất, ương 
dưỡng giống th栄y sản (trừ giống 
th栄y sản bố mẹ) 

10 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

94 12 
1.004915.
000.00.00.

H01 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ 
sở đ栄 điều kiện sản xuất thức ăn 
th栄y sản, sản phẩm xử lỦ môi 
trường nuôi trồng th栄y sản (trừ 
nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài) 

10 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

5.700.000 đồng/lần 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄. 

- Thông tư số 284/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 c栄a Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý, sử d映ng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
vật tư nuôi trồng th栄y sản. 

95 13 
1.004913.
000.00.00.

H01 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ 
sở đ栄 điều kiện nuôi trồng th栄y 
sản (theo yêu cầu) 

10 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄. 

96 14 
1.004692.
000.00.00.

H01 

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng 
kỦ nuôi trồng th栄y sản lồng bè, 
đối tượng th栄y sản nuôi ch栄 lực 

05 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄. 

97 15 1.004680.
000.00.00.

Xác nhận nguồn gốc loài th栄y 
sản thuộc Ph映 l映c Công ước 

07 ngày làm việc Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 

Không quy định 
- Luật Th栄y sản 18/2017/QH14 
ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

H01 quốc tế về buôn bán các loài 
động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp và các loài th栄y sản 
nguy cấp, quỦ, hiếm có nguồn 
gốc từ nuôi trồng 

c映c Th栄y sản) - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 03 năm 2019 c栄a 
Chính ph栄. 

98 16 
1.004056.
000.00.00.

H01 

Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng 
mới tàu cá 

19 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP 
ngày 07/7/2014 c栄a Chính ph栄 về 
một số chính sách phát triển th栄y 
sản  
- Nghị định số 17/2018/NĐ-CP 
ngày 02/02/2018 c栄a Chính ph栄 về 
việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều c栄a Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 
c栄a Chính ph栄 về một số chính sách 
phát triển th栄y sản. 

99 17 1.003666 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 
nguồn gốc th栄y sản khai thác 
(theo yêu cầu) 

02 ngày làm việc 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Th栄y sản) 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản năm 2017; 

- Thông tư số 21/2018/TT-
BNNPTNT ngày 15/11/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật 
ký khai thác th栄y sản; công bố cảng 
cá chỉ định xác nhận nguồn gốc 
th栄y sản từ khai thác; danh sách tàu 
cá khai thác th栄y sản bất hợp pháp; 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

xác nhận nguyên liệu, chứng nhận 
nguồn gốc th栄y sản khai thác; 

- Thông tư số 13/2020/TT-
BNNPTNT ngày 09/11/2020 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn sửa đổi, bổ sung một số điều 
c栄a Thông tư số 21/2018/TT-
BNNPTNT ngày 15/11/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật 
ký khai thác th栄y sản; công bố cảng 
cá chỉ định xác nhận nguồn gốc 
th栄y sản từ khai thác; danh sách tàu 
cá khai thác th栄y sản bất hợp pháp; 
xác nhận nguyên liệu, chứng nhận 
nguồn gốc th栄y sản khai thác. 

- Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT ngày 18/01/2022 c栄a 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

XII
I 

LĨNHăV衛CăB謂OăHI韻M 

100 1 
2.002169.
000.00.00.

H01 

Chi trả phí bảo hiểm nông 
nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước 

30 ngày 
Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Phát triển 

Không quy định 
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã 
TTHC 

Tên TTHC Th運i h衣năgi違iăquy院t Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphíă(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

nông thôn) c栄a Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
61/2010/QH12 ngày 24/10/2010; 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP 
ngày 18/4/2018 c栄a Chính ph栄 về 
bảo hiểm nông nghiệp. 

101 2 
1.005411.
000.00.00.

H01 

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí 
bảo hiểm nông nghiệp và hoàn 
phí bảo hiểm nông nghiệp 

30 ngày 

Sở Nông nghiệp 
và PTNT (Chi 
c映c Phát triển 
nông thôn) 

Không quy định 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
c栄a Luật Kinh doanh bảo hiểm số 
61/2010/QH12 ngày 24/10/2010; 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP 
ngày 18/4/2018 c栄a Chính ph栄. 
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B. TH曳 T影C HÀNH CHÍNH C 遺P HUY烏N 
 

Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

I LĨNHăV衛CăKINH T 蔭 HỢPăTÁC VÀ PHÁT T RI韻NăNÔNG THÔN  

1 1 
1.003434.000.

00.00.H01 
Hỗ trợ dự án liên kết 25 ngày làm việc 

UBND cấp 
Huyện 

Không quy định 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 
05/7/2018 c栄a Chính ph栄 về chính 
sách khuyến khích phát triển hợp 
tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 
th映 sản phẩm nông nghiệp 

2 2 
1.003319.000.

00.00.H01 
Bố trí ổn định dân cư ngoài 
huyện, trong tỉnh 

60 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg 
ngày 21/11/2012 c栄a Th栄 tướng 
Chính ph栄; 

- Điều 6, Thông tư số 19/2015/TT-
BNNPTNT ngày 27/4/2015 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 
định Quy trình bố trí ổn định dân 
cư thực hiện Chương trình bố trí 
dân cư theo Quyết định số 
1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 
c栄a Th栄 tướng Chính ph栄. 

3 3 
1.003281.000.

00.00.H01 
Bố trí ổn định dân cư trong 
huyện 

30 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg 
ngày 21/11/2012 c栄a Th栄 tướng 
Chính ph栄; 

- Điều 5, Thông tư số 19/2015/TT-
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

BNNPTNT ngày 27/4/2015 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

II  LĨNH V衛C LÂM NGHI 烏P  

4 1 
1.007919.000.

00.00.H01 

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế 
dự toán công trình lâm sinh 
(đối với công trình lâm sinh 
thuộc dự án do Ch栄 tịch 
UBND cấp huyện quyết định 
đầu tư) 

19 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

Thông tư số 15/2019/TT-
BNNPTNT ngày 30/10/2019 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn hướng dẫn một số nội dung 
quản lỦ đầu tư công trình lâm sinh. 

5 2 
1.000037.000.

00.00.H01 
Xác nhận bảng kê lâm sản 
(cấp huyện) 

10 ngày làm việc 
Hạt Kiểm 
lâm cấp 
huyện 

Không quy định 

Thông tư số 27/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 c栄a 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quy định về quản 
lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 

6 3 
3.000175.000.

00.00.H01 
Xác nhận nguồn gốc gỗ trước 
khi xuất khẩu 

04 ngày làm việc; trường 
hợp có thông tin vi phạm: 
06 ngày làm việc 

Hạt Kiểm 
lâm cấp 
huyện 

Không quy định 

Điều 9 Nghị định số 102/2020/NĐ-
CP ngày 01/9/2020 c栄a Chính ph栄 
quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 
pháp Việt Nam 

7 4 
3.000154.000.

00.00.H01 

Xác nhận bảng kê gỗ nhập 
khẩu khi thực hiện th栄 t映c Hải 
quan 

Ngay sau khi hoàn thành 
th栄 t映c thông quan 

Chi c映c 
Hải quan 

20.000 đồng/tờ khai 

- Nghị định 102/2020/NĐ-CP ngày 
019/2020 c栄a Chính ph栄 quy định 
hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp 
Việt nam 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

- Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 
18/02/2021 c栄a Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử d映ng phí hải quan và 
lệ phí hàng hóa, phương tiện vận 
tải quá cảnh 

III  LĨNHăV衛CăNÔNG NGHI烏P  

8 1 
1.003605.000.

00.00.H01 
Phê duyệt kế hoạch khuyến 
nông địa phương (cấp huyện) 

60 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-
CP ngày 24/5/2018 c栄a Chính ph栄 
về khuyến nông 

IV  LĨNHăV衛CăTHUỶăLỢI  

9 1 
2.001627.000.

00.00.H01 

Phê duyệt, điều chỉnh quy 
trình vận hành đối với công 
trình th栄y lợi lớn và công trình 
th栄y lợi vừa do UBND cấp 
tỉnh phân cấp 

30 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 
ngày 19/6/2017 

- Thông tư 05/2018/TT-
BNNPTNT ngày 15/5/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 
định chi tiết một số điều c栄a Luật 
Th栄y lợi. 

10 2 
1.003471.000.

00.00.H01 

Thẩm định, phê duyệt đề 
cương, kết quả kiểm định an 
toàn đập, hồ chứa th栄y lợi 
thuộc thẩm quyền c栄a UBND 

15 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Điểm c Khoản 2; 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

huyện Khoản 4- Điều 19, Nghị định số 
114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 
c栄a Chính ph栄 về quản lý an toàn 
đập, hồ chứa nước. 

11 3 
1.003459.000.

00.00.H01 

Thẩm định, phê duyệt phương 
án ứng phó thiên tai cho công 
trình, vùng hạ du đập trong 
quá trình thi công thuộc thẩm 
quyền c栄a UBND huyện (trên 
địa bàn từ 02 xã trở lên) 

20 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Khoản 3; Điểm b 
Khoản 4; Điểm b Khoản 5 - Điều 
7, Nghị định 114/2018/NĐ-CP 
ngày 04/9/2018 c栄a Chính ph栄. 

12 4 
1.003456.000.

00.00.H01 

Thẩm định, phê duyệt phương 
án ứng phó với tình huống 
khẩn cấp thuộc thẩm quyền 
c栄a UBND huyện (trên địa 
bàn từ 02 xã trở lên) 

20 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Khoản 3; Điểm b 
Khoản 4; Điểm b Khoản 5 - Điều 
26, Nghị định 114/2018/NĐ -CP 
ngày 04/9/2018 c栄a Chính. 

13 5 
1.003347.000.

00.00.H01 

Thẩm định, phê duyệt, điều 
chỉnh và công bố công khai 
quy trình vận hành hồ chứa 
nước thuộc thẩm quyền c栄a 
UBND huyện 

30 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 
ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; Điểm đ Khoản 2; Điểm 
c Khoản 4; Khoản 6; Điểm c 
Khoản 7- Điều 12, Nghị định số 
114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

c栄a Chính ph栄. 

V LĨNHăV衛CăTHUỶăS謂N  

14 1 
1.004498.000.

00.00.H01 

Sửa đổi, bổ sung nội dung 
quyết định công nhận và giao 
quyền quản lý cho tổ chức 
cộng đồng (thuộc địa bàn quản 
lý) 

- Đối với trường hợp thay 
đổi tên tổ chức cộng đồng, 
người đại diện tổ chức 
cộng đồng, Quy chế hoạt 
động c栄a tổ chức cộng 
đồng: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đ栄 hồ sơ; 
- Đối với trường hợp sửa 
đổi, bổ sung vị trí, ranh giới 
khu vực địa lỦ được giao; 
phạm vi quyền được giao; 
phương án bảo vệ và khai 
thác nguồn lợi th栄y sản: 

+ Công khai phương án: 03 
ngày làm việc; 

+ Thẩm định hồ sơ, kiểm 
tra thực tế (nếu cần), ban 
hành quyết định công nhận 
và giao quyền quản lý cho 
tổ chức cộng: 60 ngày. 

UBND cấp 
Huyện 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản năm 2017;  
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08/3/2019 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Th栄y sản. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

15 2 
1.004478.000.

00.00.H01 
Công bố mở cảng cá loại 3 

- Trong thời hạn 06 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đ栄 
hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền xem xét hồ sơ, 
tổ chức khảo sát thực tế tại 
cảng cá, quyết định công 
bố mở cảng cá; 

- Trong thời hạn 02 ngày 
kể từ ngày Quyết định 
công bố mở cảng cá được 
ban hành, cơ quan có thẩm 
quyền có trách nhiệm 
thông báo trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

UBND cấp 
Huyện 

Không quy định 

- Luật Th栄y sản năm 2017; 
 - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08/3/2019 c栄a Chính ph栄,. 

 

16 3 
1.003956.000.

00.00.H01 

Công nhận và giao quyền 
quản lý cho tổ chức cộng đồng 
(thuộc địa bàn quản lý) 

- Đối với trường hợp thay 
đổi tên tổ chức cộng đồng, 
người đại diện tổ chức 
cộng đồng, Quy chế hoạt 
động c栄a tổ chức cộng 
đồng: Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đ栄 hồ sơ; 
- Đối với trường hợp sửa 
đổi, bổ sung vị trí, ranh giới 

UBND cấp 
Huyện 

Không quy định 
- Luật Th栄y sản năm 2017; 

 - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 
ngày 08/3/2019 c栄a Chính ph栄. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

khu vực địa lỦ được giao; 
phạm vi quyền được giao; 
phương án bảo vệ và khai 
thác nguồn lợi th栄y sản: 

+ Công khai phương án: 03 
ngày làm việc; 

+ Thẩm định hồ sơ, kiểm 
tra thực tế (nếu cần), ban 
hành quyết định công nhận 
và giao quyền quản lý cho 
tổ chức cộng: 60 ngày. 

VI  LĨNH V衛C QU謂N LÝ CH遺TăLƯỢNG NÔNG LÂM S謂N VÀ THUỶ S謂N  

17 1 
2.001827.000.

00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
đ栄 điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm nông, 
lâm, th栄y sản 

15 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 

- Thẩm định cấp 
giấy chứng nhận an 
toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất 
kinh doanh thực 
phẩm nông, lâm, 
th栄y sản: Cơ quan 
kiểm tra địa phương 
thực hiện: 700.000 
đ/cơ sở. 

- Thẩm định đánh 
giá định kỳ điều kiện 

- Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định việc thẩm định, 
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông lâm th栄y sản đ栄 điều 
kiện an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý c栄a Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC 
ngày 07/5/2018 c栄a Bộ Tài chính, 
sửa đổi, bổ sung một số điều c栄a 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

an toàn thực phẩm: 
350.000đ/cơ sở. 

Thông tư số 285/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ 
phí trong công tác thú y; Thông tư 
số 286/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 c栄a Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử d映ng phí 
thẩm định quản lý chất lượng, an 
toàn thực phẩm trong lĩnh vực 
nông nghiệp. 

- Quyết định số 58/2019/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 11 năm 
2019 c栄a UBND tỉnh An Giang về 
việc ban hành Quy định phân công, 
phân cấp quản lỦ nhà nước về an 
toàn thực phẩm nông, lâm, th栄y 
sản thuộc phạm vi quản lý c栄a 
ngành Nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh An Giang 

18 2 
2.001823.000.

00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 
sở đ栄 điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm, th栄y 
sản (trường hợp trước 06 

15 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 

- Thẩm định cấp 
giấy chứng nhận an 
toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất 
kinh doanh thực 

- Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣năgi違iăquy院t Cơăquan 
th詠căhi羽n Phí,ăl羽ăphíă(n院u có) Cĕnăc泳ăpháp lý 

tháng tính đến ngày Giấy 
chứng nhận ATTP hết hạn) 

phẩm nông, lâm, 
th栄y sản: Cơ quan 
kiểm tra địa phương 
thực hiện: 700.000 
đ/cơ sở. 

- Thẩm định đánh 
giá định kỳ điều kiện 
an toàn thực phẩm: 
350.000đ/cơ sở. 

ngày 07/5/2018 c栄a Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 58/2019/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 11 năm 
2019 c栄a UBND tỉnh An Giang. 

19 3 
2.001819.000.

00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 
sở đ栄 điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm, th栄y 
sản (trường hợp Giấy chứng 
nhận ATTP vẫn còn thời hạn 
hiệu lực nhưng bị mất, bị 
hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay 
đổi, bổ sung thông tin trên 
Giấy chứng nhận ATTP) 

05 ngày làm việc 
UBND cấp 

Huyện 
Không quy định 

- Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 c栄a 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC 
ngày 07/5/2018 c栄a Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 58/2019/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 11 năm 
2019 c栄a UBND tỉnh An Giang. 
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C. TH曳 T影C HÀNH CHÍNH C 遺P XÃ 
 

Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC Th運iăh衣nă
gi違iăquy院t 

Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphí 
(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

I LĨNH V衛CăKHOA H窺C, CÔNG NGH烏ăVÀ MỌIăTRƯ云NG  

1 1 
1.008838.000.

00.00.H01 
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn 
gen và chia sẻ lợi ích 

03 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 c栄a 
Quốc hội; 

- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 
năm 2017 c栄a Chính ph栄 về quản lý tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử d映ng 
nguồn gen. 

II LĨNH V衛C NÔNG NGHI烏P  

2 1 
1.003596.000.

00.00.H01 
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa 
phương (cấp xã) 

60 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 
Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 
24/5/2018 c栄a Chính ph栄 về khuyến nông 

III  LĨNHăV衛CăPHÒNG, CHỐNGăTHIÊN TAI  

3 1 
2.002163.000.

00.00.H01 

Đăng kỦ kê khai số lượng chăn nuôi 
tập trung và nuôi trồng th栄y sản ban 
đầu 

07 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 c栄a 
Chính ph栄 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp để khôi ph映c sản xuất vùng bị thiệt 
hại do thiên tai, dịch bệnh. 

4 2 
2.002162.000.

00.00.H01 
Hỗ trợ khôi ph映c sản xuất vùng bị 
thiệt hại do dịch bệnh 

15 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 c栄a 
Chính ph栄. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC 
Th運iăh衣nă
gi違iăquy院t 

Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphí 
(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

5 3 
2.002161.000.

00.00.H01 
Hỗ trợ khôi ph映c sản xuất vùng bị 
thiệt hại do thiên tai 

15 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 c栄a 
Chính ph栄. 

6 4 
1.010092.000.

00.00.H01 

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với 
trường hợp tai nạn suy giảm khả 
năng lao động từ 5% trở lên) cho lực 
lượng xung kích phòng chống thiên 
tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã 
hội 

30 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 

Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 
06/7/2021 c栄a Chính ph栄 quy định chi tiết thi 
hành một số điều c栄a Luật Phòng, chống thiên tai 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c栄a Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều. 

7 5 
1.010091.000.

00.00.H01 

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai 
nạn cho lực lượng xung kích phòng 
chống thiên tai cấp xã trong trường 
hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm xã hội 

25 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 
Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 
06/7/2021 c栄a Chính ph栄. 

IV  LĨNHăV衛C THUỶăLỢI  

8 1 
2.001621.000.

00.00.H01 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển 
th栄y lợi nhỏ, th栄y lợi nội đồng và 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với 
nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách 
địa phương và nguồn vốn hợp pháp 
khác c栄a địa phương phân bổ dự 
toán cho UBND cấp xã thực hiện) 

07 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2007/QH14 ngày 
19/6/2017 

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 
c栄a Chính ph栄 quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi 
nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước. 
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Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC 
Th運iăh衣nă
gi違iăquy院t 

Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphí 
(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

9 2 
1.003446.000.

00.00.H01 

Thẩm định, phê duyệt phương án 
ứng phó thiên tai cho công trình, 
vùng hạ du đập trong quá trình thi 
công thuộc thẩm quyền c栄a UBND 
cấp xã 

20 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 ngày 
19/6/2017; 

- Khoản 1; Khoản 3; Điểm a Khoản 4; Điểm a 
Khoản 5 - Điều 7, Nghị định 114/2018/NĐ-CP 
ngày 04/9/2018 c栄a Chính ph栄 về quản lý an toàn 
đập, hồ chứa nước. 

10 3 
1.003440.000.

00.00.H01 

Thẩm định, phê duyệt phương án 
ứng phó với tình huống khẩn cấp 
thuộc thẩm quyền c栄a UBND cấp xã 

20 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 

- Luật Th栄y lợi số 08/2017/QH14 ngày 
19/6/2017; 

- Khoản 1; Khoản 3; Điểm a Khoản 4; Điểm a 
Khoản 5 - Điều 26, Nghị định 114/2018/NĐ-CP 
ngày 04/9/2018 c栄a Chính ph栄. 

V LĨNHăV衛C TRỒNGăTR窺T  

11 1 
1.008004.000.

00.00.H01 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 
trồng lúa 

05 ngày 
làm việc 

UBND cấp Xã 
Không quy 

định 

- Điều 56 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 
19/11/2018; 

- Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 
13/12/2019 c栄a Chính ph栄 về việc Quy định chi 
tiết một số điều c栄a Luật Trồng trọt về giống cây 
trồng và canh tác. 

VI  LĨNH V衛C B謂O HI韻M  

12 1 1.005412.000. Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí 45 ngày UBND cấp xã 
nơi tổ chức, cá 

Không quy - Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 



64 

 

Stt 
Stt 
đơnă
v鵜 

Mã TTHC Tên TTHC 
Th運iăh衣nă
gi違iăquy院t 

Cơăquan th詠că
hi羽n 

Phí,ăl羽ăphí 
(n院uăcó) Cĕnăc泳ăpháp lý 

00.00.H01 bảo hiểm nông nghiệp nhân thực hiện 
sản xuất nông 

nghiệp 

định ngày 09/12/2000; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều c栄a Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 
24/10/2010 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 
c栄a Chính ph栄 về bảo hiểm nông nghiệp. 

 


