
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,  

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

lĩnh vực Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng nông 

 lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/01/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 09/01/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Vảo vệ thực vật và Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/01/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
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Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-BNN-TY ngày 13/02/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 34/TTr-SNN&PTNT ngày 07/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính 

mới ban hành, 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 17 thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá (Có Danh mục kèm 

theo). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 24/3/2023. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ; 

- Cục KSTTHC-VPCP (bản điện tử); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP, THÚ Y, BẢO VỆ  

THỰC VẬT, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

  

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 

Stt 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC) 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1 Phê duyệt Phương án 

khai thác thực vật rừng 

thông thường thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

(1.011470.000.00.00.H56) 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

Không 

 

Thông tư số 

26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về quản lý, truy 

xuất nguồn gốc lâm 

sản. 

II. LĨNH VỰC THÚ Y 

1 Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

- Phí thẩm định đối 

với cơ sở an toàn 

- Luật Thú y số 

79/2015/QH13 ngày 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/


2 

 

 

 

động vật. 

(1.011475.000.00.00.H56) 

không phải thực 

hiện khắc phục 

theo quy định: 20 

ngày; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; không phải thực 

hiện khắc phục 

theo quy định: 20 

ngày không kể thời 

gian cơ sở hoàn 

thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; 

phải thực hiện khắc 

phục theo quy 

định: 25 ngày 

không kể thời gian 

cơ sở thực hiện 

khắc phục; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; phải thực hiện 

khắc phục theo quy 

định: 25 ngày 

không kể thời gian 

cơ sở hoàn thiện hồ 

sơ và thực hiện 

khắc phục. 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

dịch bệnh động vật: 

300.000 đồng/lần 

(căn cứ khoản 2 

Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác 

thú y ban hành kèm 

theo Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí, lệ 

phí trong công tác 

thú y). 

- Chi phí xét nghiệm 

mẫu (nếu có): Theo 

Phụ lục 2 Biểu 

khung giá dịch vụ 

chẩn đoán thú y ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

khung giá dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu 

độc, khử trùng cho 

động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ 

kiểm nghiệm thuốc 

19/6/2015 của Quốc 

hội. 

- Thông tư số 

24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về 

cơ sở, vùng an toàn 

dịch bệnh động vật. 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí, lệ 

phí trong công tác thú 

y. 

- Thông tư số 

283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định 

khung giá dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu độc, 

khử trùng cho động 

vật, chẩn đoán thú y 

và dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng 

cho động vật. 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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dùng cho động vật. 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật. 

(1.011477.000.00.00.H56) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

Phí thẩm định đối 

với cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật: 

300.000 đồng/lần 

(căn cứ khoản 2 

Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác 

thú y ban hành kèm 

theo Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí, lệ 

phí trong công tác 

thú y). 

- Luật Thú y số 

79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc 

hội.  

- Thông tư số 

24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an 

toàn dịch bệnh động 

vật. 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí, lệ 

phí trong công tác thú 

y. 

- Thông tư số 

283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định 

khung giá dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu độc, 

khử trùng cho động 

vật, chẩn đoán thú y 

và dịch vụ kiểm 

3 Cấp Giấy chứng nhận 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật. 

(1.011478.000.00.00.H56) 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; 

không phải thực 

hiện khắc phục 

theo quy định: 30 

ngày; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; không phải thực 

hiện khắc phục 

theo quy định: 30 

ngày không kể thời 

gian vùng hoàn 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

- Phí thẩm định đối 

với vùng an toàn 

dịch bệnh động vật: 

3.500.000 đồng/lần 

(căn cứ khoản 1 

Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác 

thú y ban hành kèm 

theo Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ; 

phải thực hiện khắc 

phục theo quy 

định: 35 ngày 

không kể thời gian 

vùng thực hiện 

khắc phục; 

- Trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ; phải thực hiện 

khắc phục theo quy 

định: 35 ngày 

không kể thời gian 

vùng hoàn thiện hồ 

sơ và thực hiện 

khắc phục. 

nộp, quản lý phí, lệ 

phí trong công tác 

thú y). 

- Chi phí xét nghiệm 

mẫu (nếu có): Theo 

Phụ lục 2 Biểu 

khung giá dịch vụ 

chẩn đoán thú y ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định 

khung giá dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu 

độc, khử trùng cho 

động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ 

kiểm nghiệm thuốc 

dùng cho động vật. 

nghiệm thuốc dùng 

cho động vật. 

 

4 Cấp lại Giấy chứng nhận 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật. 

(1.011479.000.00.00.H56) 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

Phí thẩm định đối 

với vùng an toàn 

dịch bệnh động vật: 

3.500.000 đồng/lần 

(căn cứ khoản 1 

Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác 

thú y Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 
chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí, lệ 

phí trong công tác 

thú y). 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

1 Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy 

sản. 

(2.001827.000.00.00.H56) 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) (đối với các cơ sở xuất, 

kinh doanh gồm: Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh các sản phẩm/nhóm sản 

phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(được quy định tại Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Quyết định số 

18/2019/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa) có Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp; Tàu cá 

có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở 

lên; Cơ sở giết mổ động vật tập 

trung có Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; Chợ đầu mối, chợ 

đấu giá nông sản thực phẩm; Cảng 

cá). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

Phí thẩm định cấp 

giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản: 700.000 

đồng/cơ sở. 

 

- Thông tư số 

38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định việc thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông 

lâm thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Thông tư số 

32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về sửa 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định 

thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh 
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tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

doanh thực phẩm nông 

lâm thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn. 

- Thông tư số 

44/2018/TT-BTC  

ngày 07/5/2018 của Bộ 

Tài chính, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Thông tư số 

285/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 Quy 

định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ 

phí trong công tác thú 

y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

- Quyết định số 

18/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2019 của 

2 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) 

(2.001823.000.00.00.H56) 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) (đối với các cơ sở xuất, 

kinh doanh gồm: Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh các sản phẩm/nhóm sản 

phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(được quy định tại Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Quyết định số 

18/2019/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa) có Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp; Tàu cá 

có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở 

lên; Cơ sở giết mổ động vật tập 

trung có Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; Chợ đầu mối, chợ 

đấu giá nông sản thực phẩm; Cảng 

cá). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

Phí thẩm định cấp 

giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản: 700.000 

đồng/cơ sở. 

 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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UBND tỉnh Thanh Hóa 

Ban hành Quy định 

phân công, phân cấp 

quản lý về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

phân công, phân cấp 

quản lý về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 18/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2019 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1 Phê duyệt Phương án 

khai thác thực vật rừng 

loài thông thường thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

(1.011471.000.00.00.H56) 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thuộc Văn phòng HĐND-UBND 

cấp huyện. 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

Không Thông tư số 

26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về quản lý, truy 

xuất nguồn gốc lâm 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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sản 

2 Xác nhận bảng kê lâm 

sản. 

(1.000045.000.00.00.H56) 

- 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ đối 

với trường hợp 

không phải xác 

minh; 

- 04 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ đối 

với trường hợp 

phải xác minh; 

- 08 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với 

trường hợp xác 

minh có nhiều nội 

dung phức tạp. 

Hạt Kiểm lâm cấp huyện Không 

 

Thông tư số 

26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về quản lý, truy 

xuất nguồn gốc lâm 

sản. 

3 Phê duyệt Phương án 

khai thác động vật rừng 

thông thường từ tự nhiên. 

(1.000047.000.00.00.H56) 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Hạt Kiểm lâm cấp huyện Không 

 

Thông tư số 

26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về quản lý, truy 

xuất nguồn gốc lâm 

sản. 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

1 Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thuộc Văn phòng HĐND-UBND 

Phí thẩm định cấp 

giấy chứng nhận an 

- Thông tư số 

38/2018/TT-
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thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

(cấp huyện) 

(2.001827.000.00.00.H56) 

lệ. 

 

cấp huyện (đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh gồm: Cơ sở sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm/nhóm 

sản phẩm thực phẩm, hàng hóa 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (được quy định tại Phụ 

lục 2 ban hành kèm theo Quyết 

định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa) có Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh do 

UBND cấp huyện cấp; Cơ sở giết 

mổ động vật tập trung có Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh do 

UBND huyện cấp). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản: 700.000 

đồng/cơ sở. 

 

BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định việc thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông 

lâm thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Thông tư số 

32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về sửa 

đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định 

thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông 

lâm thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn. 

- Thông tư số 

44/2018/TT-BTC ngày 

2 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) (cấp huyện). 

(2.001823.000.00.00.H56) 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thuộc Văn phòng HĐND-UBND 

cấp huyện (đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh gồm: Cơ sở sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm/nhóm 

sản phẩm thực phẩm, hàng hóa 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (được quy định tại Phụ 

lục 2 ban hành kèm theo Quyết 

định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 

Phí thẩm định cấp 

giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, 

thủy sản: 700.000 

đồng/cơ sở. 

 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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25/6/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa) có Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh do 

UBND cấp huyện cấp; Cơ sở giết 

mổ động vật tập trung có Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh do 

UBND huyện cấp). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

07/5/2018 của Bộ Tài 

chính, sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông 

tư số 285/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016 

Quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong công 

tác thú y; Thông tư số 

286/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

- Quyết định số 

18/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2019 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa 

Ban hành Quy định 

phân công, phân cấp 

quản lý về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; 

- Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định 

phân công, phân cấp 

quản lý về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 18/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2019 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa. 
 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
 

Sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật đã được công bố tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá; 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp đã được 

công bố tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp 

huyện tỉnh Thanh Hoá. 
 

Stt 

Tên thủ tục hành chính 

(Mã hồ sơ TTHC trên 

Cổng DVC quốc gia) 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT  

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân 

bón. 

(1.007931.000.00.00.H56) 

13 ngày làm 

việc (kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ, không 

tính thời gian 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Phí thẩm định 

cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

- Luật Trồng trọt số 

31/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 của Quốc 

hội. 

- Nghị định số 

- Thành 

phần hồ 

sơ; 

- Mẫu đơn, 

mẫu tờ 
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khắc phục nếu 

có của tổ chức, 

cá nhân). 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn. 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

phân bón: 

500.000 

đồng/01 cơ 

sở/lần. 

84/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý phân bón. 

- Nghị định số 

130/2022/NĐ-CP 

ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP ngày 

14/11/2019 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý phân bón, Nghị 

định số 94/2019/NĐ-

CP ngày 13/12/2019 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Trồng 

trọt về giống cây 

trồng và canh tác. 

- Thông tư số 

14/2018/TT-BTC 

ngày 07/02/2018 của 

Bộ Tài Chính Sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

207/2016/TT-BTC 

ngày 09/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

khai; 

- Căn cứ 

pháp lý. 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán 

phân bón. 

(1.007932.000.00.00.H56) 

- 13 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp cấp 

lại Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện buôn bán 

phân bón thay 

đổi về địa điểm 

buôn bán phân 

bón (kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ, không 

tính thời gian 

khắc phục nếu 

có của tổ chức, 

cá nhân). 

- 05 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp cấp 

lại Giấy chứng 

nhận bị mất, 

hư hỏng; thay 

đổi nội dung 

thông tin tổ 

chức, cá nhân 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn. 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

Phí thẩm định 

cấp lại giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

phân bón: 

200.000 

đồng/01 cơ 

sở/lần. 

- Thành 

phần hồ 

sơ; 

- Mẫu đơn, 

mẫu tờ 

khai; 

- Căn cứ 

pháp lý. 
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ghi trên Giấy 

chứng nhận (kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ). 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 

vực trồng trọt và 

giống cây lâm nghiệp. 

 

II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1 Phê duyệt Phương án 

trồng rừng thay thế đối 

với trường hợp chủ dự 

án tự trồng rừng thay 

thế. 

(1.007917.000.00.00.H56) 

- 30 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ (đối với 

trường hợp 

không phải 

kiểm tra, đánh 

giá Phương án 

trồng rừng tại 

thực địa);  

- 45 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ (đối với 

trường hợp 

phải kiểm tra, 

đánh giá 

Phương án 

trồng rừng tại 

thực địa). 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

Không Thông tư số 

25/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy 

định về trồng rừng 

thay thế khi chuyển 

mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích 

khác. 

- Tên thủ 

tục hành 

chính; 

- Trình tự 

thực hiện;  

- Thành 

phần hồ 

sơ; 

- Thời hạn 

giải quyết; 

- Mẫu đơn, 

mẫu tờ 

khai; 

- Căn cứ 

pháp lý.   

2 Phê duyệt dự toán, thiết 

kế Phương án trồng rừng 

thay thế đối với trường 

hợp chủ dự án không tự 

trồng rừng thay thế. 

- 30 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ (đối 

với trường hợp 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

(Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện 

Không Thông tư số 

25/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

- Tên thủ 

tục hành 

chính; 

- Trình tự 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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(1.007916.000.00.00.H56) 
UBND tỉnh bố 

trí đất để trồng 

rừng trên địa 

bàn); 

- 43 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ hợp lệ (đối 

với trường hợp 

UBND tỉnh 

không bố trí 

được đất để 

trồng rừng trên 

địa bàn). 

Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa). 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến: 

http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 

(Dịch vụ công trực tuyến một phần) 

triển nông thôn quy 

định về trồng rừng 

thay thế khi chuyển 

mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích 

khác. 

thực hiện;  

- Thành 

phần hồ 

sơ; 

- Thời hạn 

giải quyết; 

- Mẫu đơn, 

mẫu tờ 

khai; 

- Căn cứ 

pháp lý.   

 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp đã được công bố tại Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan 

khác tỉnh Thanh Hoá; 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y đã được công bố tại Quyết định số 4285/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố danh mục tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo 

vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 

3183/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Thanh Hóa; 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản đã được công bố tại Quyết định số 4244/QĐ-

UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp 

huyện tỉnh Thanh Hóa. 
 

Stt Mã hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản QPPL quy định  

việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=217615&qdcbid=7254&r_url=danh_sach_tthc
http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/
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I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1 1.000047.000.00.00.H56 Phê duyệt Phương án khai thác động vật 

rừng thông thường từ tự nhiên. 

- Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

- Chuyển từ Danh mục TTHC cấp tỉnh sang Danh mục 

TTHC cấp huyện. 

II. LĨNH VỰC THÚ Y 

1 1.003781.000.00.00.H56 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật trên cạn (cấp tỉnh). 

Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

 
2 1.005327.000.00.00.H56 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản 

giống). 

3 1.003810.000.00.00.H56 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật trên cạn. 

4 1.003612.000.00.00.H56 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật thủy sản. 

5 1.002239.000.00.00.H56 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. 

Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

 

6 1.003619.000.00.00.H56 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. 
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7 1.003598.000.00.00.H56 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật (trên cạn và thủy sản). 

8 1.003589.000.00.00.H56 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. 

9 1.003577.000.00.00.H56 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. 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

1 1.006569 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

Chuẩn hóa theo Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 

19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

2 1.006573 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). 

3 1.006576 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). 

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một 

số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1 1.000037.000.00.00.H56 Xác nhận bảng kê lâm sản. Chuẩn hóa theo Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Quyết 
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định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

1 1.006594 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (cấp 

huyện). 

Chuẩn hóa theo Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 

19/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

2 1.006600 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) (cấp huyện). 

3 1.006604 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). 

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một 

số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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