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 ính g i: Sở Tư pháp 

  

Phúc đáp Công văn số 695/STP-KSTTHC ngày 22/6/2017 của Sở Tư 

pháp về việc đề nghị lập danh mục thủ tục hành chính không thực hiện và danh 

mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã có Công văn số 1042/SNN&PTNT-VP ngày 21/7/2017, theo đó đã lập danh mục 

30 thủ tục không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, 66 

thủ tục chỉ thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính và 03 thủ tục chỉ thực 

hiện nhận qua dịch vụ bưu chính. 

Sau khi nghiên cứu, phân tích và làm việc với các chi cục trực thuộc Sở 

thì thống nhất tất cả các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và của các 

đơn vị trực thuộc có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể như 

sau: 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP 

NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH  

I Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1.  Thủ tục giao rừng đối với tổ chức 

2.  Thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức 

3.  Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu 

tiền s  dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền s  dụng rừng mà tiền 

đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền 

thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc 

không có nhu cầu s  dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc 

thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài) 

4.  Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu 

tiền s  dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền s  dụng rừng mà tiền 



đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền 

thuê hàng năm nay giải thể, phá sản 

5.  Thủ tục chuyển đổi mục đích s  dụng giữa 3 loại rừng đối với những 

khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập 

6.  Thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, 

không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quản lý) 

7.  Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

8.  Thủ tục cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con 

9.  Thủ tục cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống 

10.  Thủ tục chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý 

11.  Khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ 

12.  Thủ tục khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy 

cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật 

trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ 

13.   hai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp 

quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với 

rừng phòng hộ 

14.   hai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp 

quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với 

rừng đặc dụng 

15.  Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng 

chuyển sang s  dụng cho mục đích khác 

16.  Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng của tỉnh 

17.  Thủ tục đăng ký quảng cáo giống cây trồng Lâm nghiệp 

II Lĩnh vực  iểm lâm 

01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi Gấu 

02 Thủ tục đóng dấu búa  iểm lâm 

03 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật 

rừng thông thường vì mục đích thương mại 



04 Thủ tục cấp giấy ph p vận chuyển Gấu 

05 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở 

trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, 

hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES 

06 Thủ tục giao nộp gấu cho nhà nước 

07 

Thủ tục xác nhận của Chi cục  iểm lâm đối với Lâm sản chưa qua chế 

biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau x  

lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ 

08 Thủ tục thu hái cây thuốc nam 

09 Thủ tục về chuyển khoán rừng phòng hộ 

III Lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

1 

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật; phân bón 

hữu cơ và phân bón khác (đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên 

kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) 

2 

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật; phân bón 

hữu cơ và phân bón khác (đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên 

kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh) 

3 

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng (đối với trường 

hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức 

chứng nhận hợp quy) 

4 

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng (đối với trường 

hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh) 

5 

Thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận giống, sản phẩm cây trồng (đối với 

tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương) 

6 

Thủ tục chỉ định lại tổ chức chứng nhận giống, sản phẩm cây trồng (đối 

với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương) 

7 

Thủ tục mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm cây 

trồng (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương) 

8 

Thủ tục miễn giám sát đối với tổ chức chứng nhận được chỉ định có 

chứng chỉ công nhận (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 



9 Thủ tục công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm 

10 
Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả 

lâu năm 

11 
Thủ tục cấp lại công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công 

nghiệp và cây ăn quả lâu năm 

12 

Thủ tục chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm trồng trọt được sản xuất 

phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với 

tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh 

13 Thủ tục đăng ký quảng cáo giống cây trồng 

14 Thủ tục đăng ký quảng cáo phân bón hữu cơ và phân bón khác 

15 Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 

16 
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 

17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

18 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật 

19 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sản xuất, sơ 

chế rau, quả, chè) 

20 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sản xuất, sơ 

chế rau, quả, chè) đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn 

21 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sản xuất, sơ 

chế rau, quả, chè) đối với trường hợp giấy chứng nhận 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 an toàn thực phẩm 

22 Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

IV Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

1 

Đăng ký công bố hợp quy cơ sở ấp trứng gia cầm, thức ăn chăn nuôi (đối 

với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy 

của tổ chức chứng nhận hợp quy) 

2 
Đăng ký công bố hợp quy cơ sở ấp trứng gia cầm, thức ăn chăn nuôi, 

(đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ 



chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh) 

3 Đăng ký quảng cáo giống vật nuôi 

4 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 

5 

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất 

khẩu (đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo 

quản tinh, phôi động vật, vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi) 

6 

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất 

khẩu (đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo 

quản tinh, phôi động vật, vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi) 

7 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 

8 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản 

lý 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) 

9 

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) 

10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

11 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong 

trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến 

tổ chức, cá nhân đăng ký) 

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

13 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

14 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy 

sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 

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

16 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

17 
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn 

hoặc thủy sản) 

18 
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 



19 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với 

cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 

20 

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

thủy 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, đủ số lượng trong quá trình duy 

trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận 

21 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

22 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

23 

 iểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu 

thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội 

chợ, triển lãm 

24 
Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (thức 

ăn chăn nuôi dùng cho vật nuôi là gia súc, gia cầm) 

25 
Cấp chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm x  lý, cải tạo môi 

trường dùng trong chăn nuôi) 

26 
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm x  lý, cải 

tạo môi trường dùng trong chăn nuôi) 

27 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 

sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. 

28 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 

sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy 

chứng nhận sắp hết hạn 

29 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 

sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy 

chứng nhận 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. 

30 Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 

V Lĩnh vực Thủy sản 

1 
 iểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ 

chủ lực) 

2 Cấp mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm 



3 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương 

phẩm 

4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn Thực phẩm 

5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn Thực phẩm 

6 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (thức ăn chăn 

nuôi dùng cho vật nuôi là động vật thủy sản) 

7 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

8 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập 

khẩu) 

9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu) 

10 Nhập khẩu tàu cá đóng mới 

11 Nhập khẩu tàu cá đã qua s  dụng 

12 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác 

13 Chứng nhận thủy sản khai thác 

14 Chứng nhận lại thủy sản khai thác 

15 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời 

16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới 

17 Cấp giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu 

18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán 

19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

20 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 

21 Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 

22 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá 

23 Cấp giấy ph p khai thác thủy sản 

24 Cấp gia hạn giấy ph p khai thác thủy sản 

25 Cấp đổi và cấp lại giấy ph p khai thác thủy sản 



26 Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai 

27 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, 

cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy 

cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định 

tại các Phụ lục của Công ước CITES (các loài thủy sinh kể cả Ếch, 

Nhái và Ba ba) 

VI Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

1 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 

2 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường 

hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn 

3 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường 

hợp Giấy chứng nhận 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 

4 Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

5 

Thủ tục về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với 

trường hợp đăng ký lần đầu và áp dụng đối với cơ sở chưa được xác 

nhận đăng ký quảng cáo hoặc cơ sở đã được xác nhận nhưng bị hủy bỏ 

6 

Thủ tục về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với 

trường hợp đăng ký lại và áp dụng đối với cơ sở đã được xác nhận nội 

dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm nhưng thay đổi về nội dung quảng 

cáo hoặc giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực 

7 

Thủ tục về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với 

trường hợp Giấy xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo đã được cấp 

nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng 

VII Lĩnh vực Phát triển nông thôn 

1 
Thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình di chuyển 

khỏi vùng thiên tai 

2 Thủ tục Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn 

3 Thủ tục Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho 

phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, k o dài thời gian thực hiện Dự 



án hoặc phương án cánh đồng lớn) 

4 Thủ tục đăng ký x t công nhận làng nghề  

5 Thủ tục đăng ký x t công nhận làng nghề truyền thống  

6 Thủ tục đăng ký x t công nhận nghề truyền thống  

Trên đây là kết quả bổ sung của Sở Nông nghiệp và PTNT về danh mục 

thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích, kính g i Sở Tư pháp để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:          
- Như trên;      

- VPUBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- GĐ, các PGĐ Sở;                                                                                                   
- Lưu: VT, VPS. NCHL.   
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