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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1537  /SNN-TCHC 

V/v rà soát, thống nhất TTHC mức 

độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh 

Quảng Trị, ngày  20  tháng  8 năm 2020 

  

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

  

Ngày 06/8/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có văn bản số 

59/HCC-HTGS về việc đăng ký làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT; theo đó 

lịch làm việc vào lúc 8h00 ngày 14/8/2020. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn 

Thành phố Đông Hà đang thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 

của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Để đảm bảo thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã trao đổi và thống nhất với Trung tâm Phục vụ HCC Tỉnh không thực 

hiện làm việc trực tiếp theo lịch đã đăng ký mà tiến hành báo cáo bằng văn bản.  

Qua rà soát, thống nhất tên thủ tục hành chính của cơ quan sẽ triển khai 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công Tỉnh theo Danh mục của Quyết định số 411/QĐ-TTg (có phụ lục 

gửi kèm). 

- Trên cơ sở những thủ tục hành chính đã rà soát ở phụ lục 1, tiến hành rà 

soát lại tên TTHC, thành phần hồ sơ, mẫu đơn... theo mẫu ở phụ lục 2 gửi kèm ( 

lưu ý nội dung thủ tục hành chính dựa theo cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính 

được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn). Công văn này thay thế công văn số 1492/SNN-

TCHC ngày 14/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Nông nghiệp và báo cáo để Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

https://dichvucong.gov.vn/
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Phục lục 1 

Danh mục thủ tục hành chính mức độ 3, 4 lên Dịch vụ công trực tuyến tỉnh 

(Ban hành kèm theo Công văn số   1537 /SNN-TCHC ngày  20 tháng 8 năm 2020) 

 

TT Nhóm dịch vụ Tên TTHC 
 Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

Triển 

khai 

trên 

cổng 

DVC 

tỉnh 

Triển 

khai trên 

cổng 

DVC 

quốc gia 

theo   QĐ 

411 

STT 

trong 

danh mục 

QĐ 411 

Triển khai 

trên cổng 

DVC quốc 

gia theo 

CV của 

UBND tỉnh 

(DVCTT 

MĐ 4) 

1 
Thủy sản 

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy  

sản 
x  x   x    

2 Xóa đăng ký tàu cá x  x   x    

3 
Quản lý chất 

lượng nông 

lâm sản và 

thủy sản 

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 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) 

x  x   x    

4 

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 trước 06 

x  x   x 
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tháng tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn). 

5 

BVTV 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 
x  x   X 

  
 

6 

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 

 x x   X 

  

x 

7 
Xác nhận nội dung quảng cáo phân 

bón 
x  x   X    

8 Thú y 

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

X 

 

X 

  

X 

  

 

9 Thú y 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc thú y 
X 

 
X 

  
X 

  
 

10 Thú y 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc thú y 
X 

 
X 

  
X 

  
 

11 Thú y 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều 

kiện vệ sinh thú y 
X 

 
X 

  
x 

  
 

12 Lâm nghiệp 
Công nhận nguồn giống cây trồng 

lâm nghiệp 
X 

 
X   x 

  
 

 

 

 

 

 

https://motcua.quangtri.gov.vn/thutuc/giayto/&m=38439
https://motcua.quangtri.gov.vn/thutuc/giayto/&m=38439
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Phục lục 2 

Thông tin các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Dịch vụ công trực tuyến tỉnh 

(Ban hành kèm theo Công văn số 1537 /SNN-TCHC ngày  20  tháng 8 năm 2020) 

TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 

1 
Cấp, cấp lại giấy phép 

khai thác thủy sản 

1.004359.00

0.00.00.H50 

Đới với cấp mới  40.000 

Đơn đề nghị cấp mới 

Mẫu số 02.KT 

Phụ lục IV ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; 

 

Bản sao GCN đăng ký tàu cá   

Bản sao GCN an toàn kỹ thuật 

tàu cá (đv loại tàu cá phải đăng 

kiểm) 

  

Bản sao Văn bằng hoặc chứng 

chỉ thuyền trưởng, máy trưởng 

tàu cá (đv loại tàu cá có quy 

định) 

  

Đối với cấp lại  20.000 

Đơn đề nghị cấp lại 

 

Mẫu số 03.KT 

Phụ lục IV ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP; 

 

Bản chính Giấy phép khai 

thác thủy sản (trường hợp 
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TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 

thay đổi thông tin trong giấy 

phép) 

2 Xóa đăng ký tàu cá 
1.003681.00

0.00.00.H50 
 

Chưa có văn 

bản  quy định 

Chưa có 

văn bản  

quy 

định 

Tờ khai xóa đăng ký tàu cá 

 

Mẫu số 10.ĐKT 

Phụ lục VII ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2018/TT-

BNNPTNT; 

 

Bản chính Giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá 
  

3 

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 ATTP 

vẫn còn thời hạn hiệu 

lực nhưng bị mất, bị 

hỏng, thất lạc, hoặc 

có sự thay đổi, bổ 

sung thông tin trên 

2.001819.0

00.00.00.H

50 

 

Không 

 

 

Không 

 

 

Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy 

chứng nhận ATTP  

Phụ lục V ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

38/2018/TT-

BNNPTNT 

x 
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TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 

Giấy chứng nhận 

ATTP) 

4 

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 

trước 06 tháng tính đến 

ngày Giấy chứng nhận 

ATTP hết hạn). 

 

2.001823.00

0.00.00.H50 
 

- Cơ quan kiểm 

tra địa phương 

thực hiện 

700.000đ/ cơ sở 

- Thẩm định 

đánh giá định kỳ 

điều kiện an 

toàn thực phẩm: 

350.000 đồng/cơ 

sở  

Không 

- Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy 

chứng nhận ATTP.  

 

- Phụ lục V ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

38/2018/TT-

BNNPTNT 

 
x 

- Bản thuyết minh về điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm của 

cơ sở; 

 

- Phụ lục VI ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

38/2018/TT-

BNNPTNT; 

5 

Cấp Giấy chứng nhận 

Kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật trên 

cạn vận chuyển ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh 

1.002338.00

0.00.00.H50 

 Thu theo quy 

định tại Thông 

tư số 

283/2016/TT – 

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ Tài chính; 

Thông tư số 

285/2016/TT – 

BTC ngày 

Không 

quy 

định 

Đơn đăng ký Kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

Mẫu 1 quy định 

tại Phụ lục V - 

Ban hành kèm 

theo Thông tư 

25/2016/TT-

BNNPTNT 
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TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 
14/11/2016 của 

Bộ Tài chính 

6 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn 

bán thuốc thú y 

1.001686.0

00.00.00.H

50 

 
230.000đ 

 
Không 

Đơn đăng ký cấp giấy chứng 

nhận  

Phụ lục XX 

Thông tư số 

13.2016.TT-

BNNPTNT 

 Bản thuyết minh chi tiết 
Phụ lục XXII 

TT13 

GCN đăng ký doanh nghiệp 

hoặc GCN đăng ký kinh 

doanh 

 

Chứng chỉ hành nghề thú y  

7 

Cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc thú y  

1.004839.0

00.00.00.H

50 

 Không Không 

Đơn đăng ký cấp lại giấy 

chứng nhận 

Phụ lục XXXI 

TT13 

 

Tài liệu chứng minh nội dung 

thay đổi (trường hợp thay đổi 

thông tin có liên quan đến tổ 

chức, cá nhân đăng ký)   

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc thú y (trừ 

trường hợp bị mất) 
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TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 

8 

Cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận điều kiện 

vệ sinh thú y (Cấp 

Tỉnh) 

 

2.002132.0

00.00.00.H

50 

1) Trường hợp 

cấp, cấp lại do 

Giấy chứng 

nhận điều kiện 

vệ sinh thú y hết 

hạn 

450.000đ hoặc 

1.000.000đ 

(Căn cứ Thông 

tư số 

285/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ Tài chính ) 

Không 

Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy 

chứng nhận điều kiện vệ sinh 

thú y;   

Mẫu 01 của Phụ 

lục II Thông tư 

số 09/2016/TT-

BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 

x 

Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ 

sở. 

Mẫu số 02 của 

Phụ lục II 

Thông tư số 

09/2016/TT-

BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 

 

2) 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 

 

Không 

 

Không 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận VSTY 

Mẫu 01 của Phụ 

lục II ban hành 

kèm theo Thông 

tư 09/2016/TT-

BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 

x 
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TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 

9 

Công nhận nguồn 

giống cây trồng lâm 

nghiệp 

1.000052.0

00.00.00.H

50 

Tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân có 

nhu cầu đăng ký 

nguồn giống cây 

trồng lâm 

nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng 

Trị 

- Phí công 

nhận cây mẹ: 

450.000 

đồng/cây; 

- Phí công 

nhận vườn cây 

đầu dòng: 

1.000.000 

đồng/giống; 

- Phí công 

 

- Văn bản đề nghị công nhận 

nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp 

 

Mẫu số 04. 

Thông tư số 

30/2018/TT-

BNNPTNT  

ngày 16/11/2018 
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TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 

nhận rừng 

giống, vườn 

giống: 

2.750.000 

đồng/vườn, 

rừng giống. 

- Phí công 

nhận nguồn 

gốc lô giống: 

750.000 

đồng/lô giống. 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn 

giống 

Mẫu số 05. 

Thông tư số 

30/2018/TT-

BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 

10 

 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

1.004346.0

00.00.00.H

50 

01 800.000 0 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận 

Phụ lục XIV ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

21/2015/TT-

BNNPTNT 
 

Bản sao GCN đăng ký doanh 

nghiệp 
 

Bản thuyết minh điều kiện Phụ lục XVI ban 

https://motcua.quangtri.gov.vn/thutuc/giayto/&m=24546
https://motcua.quangtri.gov.vn/thutuc/giayto/&m=24546
https://motcua.quangtri.gov.vn/thutuc/giayto/&m=24546
https://motcua.quangtri.gov.vn/thutuc/giayto/&m=24546
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TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 

buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật 

hành kèm theo 

Thông tư số 

21/2015/TT-

BNNPTNT 

11 

Cấp Giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo 

thuốc bảo vệ thực vật 

(thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cấp 

tỉnh) 

 

1.004493.0

00.00.00.H

50 

01 

600.000 
 

 

0 

Đơn đề nghị cấp Giấy xác 

nhận 

Phụ lục XXXIV 

ban hành kèm th

eo Thông 

tư số 21/2015/T

T-BNNPTNT) 

 

Bản sao  GCN 

đăng ký thuốc bảo vệ thực vật 
  

Sản phẩm quảng cáo (hình ảnh, 

âm thanh, tiếng nói, chữ 

viết…) 

  

Danh sách báo cáo viên   

12 

Cấp giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo 

phân bón 

1.007933.0

00.00.00.H

50 

 

01 0 0 

Đơn đề nghị xác nhận nội 

dung quảng cáo phân bón  

Mẫu số 20: ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP 

 

Bản sao Quyết định công 

nhận phân bón lưu hành tại 

Việt Nam 

  

02 kịch bản quảng cáo 

và file điện tử ghi âm, ghi 
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TT Tên TTHC Mã TTHC 
Trường hợp của 

TTHC 

Phí 

(đồng) 

Lệ phí 

(đồng) 
Tên thành phần hồ sơ Mẫu đính kèm 

Đánh 

dấu X 

nếu là 

thành 

phần 

hồ sơ 

trùng 

hình hoặc bản thiết kế phù 

hợp với loại hình và phương 

thức quảng cáo (trừ quảng cáo 

thông qua hình thức hội thảo, 

hội nghị, tổ chức sự kiện) 

Đối với quảng cáo thông qua 

hình thức hội thảo, hội nghị, 

tổ chức sự kiện phải có: 

chương trình (ghi rõ nội 

dung); thời gian; địa điểm tổ 

chức; nội dung bài báo cáo và 

tài liệu phát cho người dự; 

bảng kê tên, chức danh, trình 

độ chuyên môn của báo cáo 

viên 
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