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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1606/SNN-TCHC 

   Về việc thống  nhất Danh mục 

TTHC mức độ 3,4 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  02 tháng 10 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh 
 

 

 Căn cứ nội dung thống tại buổi làm việc vào ngày 27/9/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về đăng ký danh 

mục thủ tục hành chính mức độ 3, 4; Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký cụ thể 

như sau: 
   

TT Tên TTHC Lĩnh vực 
Mức 

độ 
Ghi chú 

I Danh mục DVCTT theo Quyết định 877/QĐ-TTg   

 1 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản 

3 

II Danh mục DVCTT tự đề xuất  

2 
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực 

vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 

Trồng trọt và 

BVTV 

Năm 2020 

triển khai 

Mức độ 4 

3 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

Trồng trọt và 

BVTV 

 

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). 

Quản lý chất 

lượng NLS và 

TS 

5 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp 

6 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Cấp 

Tỉnh) 

Thú y 

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

8 

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) 

9 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 
 

Triển khai 

năm 2020 
  

Đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh công khai trên Cổng 

dịch vụ công trực tuyến tỉnh kịp thời, đồng thời tổ chức tuyên truyền và hướng 

dẫn cho người dân tiếp cận Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đạt kết quả./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn 

nuôi và Thú y, QLCL NLS và TS, Kiểm lâm. 

- Lưu: VT, TCHC.                                                 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

 Trần Thanh Hiền 
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