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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị công bố danh mục TTHC triển khai tiếp nhận hồ sơ,  

trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bƣu chính công ích  

 
 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị 
 
 

 Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tuy 

nhiên, đến nay một số TTHC đã được sửa đổi, bổ sung và thay thế; đồng thời 

qua quá trình thực hiện nhận thấy một số thủ tục hành chính không có phát sinh 

hồ sơ giải quyết cho người dân, tổ chức. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã tiến hành rà soát, lập danh mục TTHC triển khai tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT theo phụ lục gửi kèm. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét trình 

Chủ tịch UBND công bố để thay thế quyết định 2105/QĐ-UBND ngày 

17/9/2018 của UBND tỉnh./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

 



DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT 

QUẢ QUA DỊCH VỤ BƢU CHÍNH CÔNG ÍCH 
(Kèm theo Tờ trình số 332/TTr-SNN ngày  01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT 
Tên thủ tục 

Ghi 

chú 

A LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

1 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

2 

Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án 

đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư 

xây dựng công trình sử dụng vốn khác 

 

3 
Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự 

án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

 

4 Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình   

5 
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi 

công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình 

 

B LĨNH VỰC THỦY SẢN  

6 Xóa đăng ký tàu cá  

7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  

8 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản  

9 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá   

10 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển  

C LĨNH VỰC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ TS  

11 
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 
 

12 
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. 
 

13 

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). 

 

14 

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).  

 

D LĨNH VỰC THỦY LỢI   

15 

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 quyền cấp 

phép của UBND tỉnh 

 

16 
Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 
 

17 
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 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 

18 
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn 

và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý.  
 

19 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi trong trường hợp tên chủ 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 của UBND tỉnh. 

 

20 
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận 

hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
 

21 
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 của UBND tỉnh. 
 

22 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
 

23 
Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh. 
 

E LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT  

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

25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.  

26 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.  

27 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (Thuộc 

quyền giải quyết cấp tỉnh). 
 

28  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.   

29 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm (dành cho cơ sở trồng trọt và hoạt động sơ chế 

tại cơ sở trồng trọt).  

 

30 Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón.   

F LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÖ Y  

31 

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, phẩu 

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) 

 

32 

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) 

 

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

34 

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) 

 

35 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y  

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



G LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP  

37 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối 

với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết 

định đầu tư). 

 

38 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.  

39 
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.  
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