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Kính gửi:  Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

  

 

Ngày 5/8/2020, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có văn bản số 

410/VP-KSTTHC về việc đăng ký danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đăng ký danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo danh sách gửi kèm. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo để Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh công bố. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c) 

- Lưu: VT, TCHC. 

 KT.GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Trần Thanh Hiền 

 

  



 

DANH MỤC TTHC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 

(Kèm theo công văn số  1457 /SNN-TCHC ngày  11  /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Tên thủ tục hành chính 

01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV 

02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV 

03 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV 

04 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 

05 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 

06 

Cấp Quyết định, phục 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 

07 
Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

08 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 

09 

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 6 tháng tính đến 

ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 

10 

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (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) 

11 Xóa đăng ký tàu cá 

12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  

13 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 

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

lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh 

15 Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; 

16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

17 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

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

19 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

20 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất 

kinh doanh nông lâm thủy sản 

21 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 

22 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (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) 

23 Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp 

24 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 

Xây dựng công trình mới; Lập, bến, bãi; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

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 quyền cấp phép của UBND tỉnh 

25 
Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh. 

26 Cấp giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều  

27 Cấp giấy phép khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều  
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