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U BAN NHAN DAN
TINH BA R!A - VUNG TAU

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

St:3664 /QD-UBND

Ba Rja — Ving Tàu, ngày°O thángrI/nam 2017

QUYET DN1I
V vic cong b6 B thu ti11c hành chInh dä thrcrc chun hóa và bãi bO thu tiic
hänh chinh thuc phm vi chu'c näng quail 1 Nhà n.nc cüa S(r Nông nghip
và Phát trin nông thôn tinh Ba Ria — Vung Tàu
CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH BA RJA — VCJNG iAu
Cn cr Lut T chüc ChInh quyn dja phirang ngày 19/6/20 15;
Can ctr Nghj djnh s 63/20 10/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v kim soát
thU tue hàrth ehmnh; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cUa Chmnh phU si'ra dôi,
bô sung mt so diêu eUa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thU tic hành chInh; Nghj
djnh so 92/20 171ND-CP ngày 07/8/2017 sUa dôi, b sung mt so diéu cUa Nghj djnh lien
quan den kiêm soát thU tic hành ehInh;
Can cir Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cUa Van phông ChInh
phU huâng dn ye nghip viii Kim soát ThU tiic hành chInh;
CAn cr Quyt djnh S6 08/QD-TTg ngày 06/01/2015 cUa ThU ttràng ChInh phU ban
hành Kê hoch dorn giAn hóa thU tiic hành chInh trQng tam nAm 2015;
Xét d nghj cUa Giám d6c Sâ Nông nghip vã Phát trin nông thôn ti Ti trInh s6
495/TTr-SNN-TCCB ngày 08/12/2017,
QUYET DNH:
Diu 1. Cong b6 kern theo Quyt djnh nay 133 thU tiic hành ehInh dA di.rçe chun
hóa và 100 thU tic hành chInh bj bAi bô thuc ph.m vi chirc nAng quãn 1 Nhà nuâc eUa
Sâ NOng nghip và Phát triên nOng thOn tinh Ba Ria — VUng Tàu ('Ni dung chi tiêt tçxi
Phu luc kern theo Quyet djnh).

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k.
Diu 3. Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh, ThU trii&ng các S&, Ban, Nganh
thue Uy ban nhãn dan tinh, ChU tjeh Uy ban nhân dan eáe huyn, thành phO và eác tO
chire, Ca nhân lien quan chju trãch nhim thi hành Quyêt djnh n /
iIiJ

Noinhn:
-NhuDieu3;
- B NN&PTNT, Van phàng ChInh phil;
- Cic Kim soát TTHC- Van phông ChInh phü;
- TTr Tinh Oy, TTr HDND tinh;
- UBMTI'Q\TN tinh và các tO chirc doàn the;
- Báo BRVT, Dài PTfH tinh;
- Van phóng UBND tinh;
- Trung tam Cong báo tin h9c tinh;
- Các SO: NOi vij; NN&PTNT;
- B phn TN&TKQ tp trung cap tinh;
- Các c quan trijc thuc SO NN&PTNT;
- Lixu: VT-P.KSTTHC./.

TICHt(

Nguyen Van TrInh

PHV LVC
HANH CHINH oA BU(C CHUAN HOA vA THU TVC HANH
BA! BO THUQC PHAM VI QUAN L NHA NUOC CUA s
IP VA PHAT TRIEN NONG THON T!NH BA RjA - VUNG TAU
ành kern theo Quylt djnh sd 3664 /QD-UBND ngày 2O t'1M2017
cia chu tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — VIng Tàu,)
PHAN I. DANH MUC THU TVC HANH CHINH
1. Danh mljc thu tiuc hành chInh dã thyc chun hóa thuc phim vi quãn 1 nhà
nithc cüa S& Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh Ba Ria — Vung Tàu
Ten thu ttic hành chinh

STT

I. Linh v1c ch bin nông lam san và ngh mui
1

Kim tra chAt h.rçng mu6i nhp khAu

2

Cong nhn ngh truyn th6ng

3

Cong nhn lang ngh

4

Cong ngh lang ngh truyn thng

1V4-

II. Linh virc quãn 1 chAt hnyng nông lam san va thüy san
1

Xác nhn nOi dung quãng cáo thirc phAm ln dAu

2

Xác nhn 1ti nOi dung quãng cáo thirc phAm

3

CAp GiAy xác nh.n kin thi'rc v an toàn thirc phAm

_-

CAp GiAy ching nhn c s di'i diu kiên an toàn thirc phAm di vâi cc s san
xuAt, kinh doanh nông lam thüy san
5

CAp lai GiAy chirng nhn cc sâ dü diu kin an toàn thirc phAm d6i vâi cci si san
xuAt, kinh doanh nông lam thüy san (Trthng hqp tnrâc 06 tháng tInh dn ngày
GiAy chi'rng nhn ATTP h& han)

6

CAp 1i GiAy ching nhn cci s dü diu kin an toàn thirc phAm d6i vâi cci sâ san
xuAt, kinh doanh nông lam thüy san (tru?mg hçp GiAy ehng nh.n vn con th?yi
h.n hiu l%rc nlurng bj mAt, bj hông, thAt lc, hoc có sir thay di, b sung thông
tin trén GiAy chimg nhtn)

III. LTnh vlrc bão v thirc vt
1
2
3

CAp giAy phép 4n chuyn thu6c bão v thirc vt
CAp GiAy xác nhn nOi dung quáng cáo thu6c bâo v thirc 4t (thuOc thAm
quyn giãi quyêt cüa cap tinh)
CAp GiAy cht'rng nhn dü diu kin buôn ban thu& bão v th%rc vt

j

'1
1

1i Giy chi'rng then dü diu kin buôn ban thuc bão v thirc vt

p Giy chi'rng nhn kim djch thirc 4t d6i vth các lô 4t th 4n ehuyn tir
'ng nhiêm dôi tuçmg kiêm djch thirc vt
inhvircThüy
CAp, gia hn Chirng chi hành ngh thu y thuOc thAm quyn cci quan quán 1
chuyên ngãnh thu y cap tinh (gorn tiêm phông, chtta bnh, phu thut dng 4t;
Ur van các hoat dOng lien quan den lTnh virc thu y; khám bnh, chân doán bnh,
xét nghim bnh dng 4t; buôn ban thuôc thu y)

3

CAp 1i Chirng chi hành ngh thU y (trong tnthng hçip bj mAt, sai sot, hu hông; cO
thay dôi thông tin lien quan den cá than dä duçrc cap Ching chi hành nghe thU y)
CAp, cAp lai uiAy chfrng nhn diu kiin v sinh thu y

4

CAp GiAy chfrng nhn dU diu kin buôn ban thu6c thU y

2

6

CAp 1a GiAy chi'rng than dU diu kin buôn ban thu& thu y (trong tru?mg hqp
bj mat, sai sOt, hu hông; thay dôi thông tin cO lien quan den to chirc, cá nhân
clang k)
CAp giAy xac nhn nOi dung quãng cáo thuc thu y

7

CAp GiAy chimg nh.n cc sO' an toàn djch bnh dng vt trén cn

8

CAp GiAy chirng nhn ccr sO' an toàn djch bnh dng 4t thUy san (d6i vâi co sO'
nuôi trông thUy san, c sO' san xuât thUy san giông)

5

CAp giAy chfrng nh.n c sO' an toàn djch beth dng 4t (trên cn và thUy san) d6i
vâi c sO' phãi dánh giá 1a
10

CAp 1a GiAy ching than cci sO' an toàn djch bnh dng vt trên can

11

CAp 1i GiAy chrng nhn c sO' an toàn djch bnh dng vt thUy san

12

CAp d6i GiAy chcrng nhn ca sO' an toàn djch bnh dng Vtt (trên can hoc thUy
san)

13

CAp GiAy chi'rng than cci sO' an toàn djch bnh dng 4t trên can di vâi c sO' cO
thu câu bô sung nOi dung chirng then

14

CAp GiAy chi'rng nhn c sO' an toàn djch bnh dng vt thUy san di vâi co sO' có
thu câu bô sung nOi dung chrng then

15

16
17
18

CAp 1aj GiAy chi'rng nhan cc sO' an toàn djch bnh dng 4t (trên can và thUy san)
dôi vâi ca sO' có Giây chfrng nhn hêt hiu lire do xãy ra bnh hoc phát hin
mAm bnh ti c sO' dA duqc chUng nhn an toãn hoc do không th%rc hin giám sat,
lay mu dUng, dU so krqng trong qua trInh duy trI diêu kin c sO' sau khi duqc
chirng thn
CAp giAy chng nhn kim djch dng 4t, san phAm dng vt tren can vn chuyn
ra khOi dja bàn cap tith
CAp giAy chng then kim djch dng 4t, san phAm dng 4t thUy san 4n
chuyn ra khOi dja bàn cap tinh
Kim djch di vài dng vt thUy san tham gia hOi chq, trin lam, thi dAu th hao,
2

"
;i

2

din ngh thut; san phm dng vt thüy san tham gia hi chç, trin lAm
•c Chän nuôi
p giAy xác nhmn ni dung quAng cáo thirc An chAn nuôi
CAp GiAy chirng nhn km hành tr do (Certificate of Free Sale - CFS) d6i vâi
Giong 4t nuôi (bao gôm phôi, tinh, con giông 4t nuoi); thi'rc an chän nuôi, chat
bô sung vAo thirc An chAn nuôi, môi trir&ng pha chê, báo quãn tinh, phôi dng 4t;
4t tt.r, hOa chat chuyên dung trong chAn nuôi
CAp lti GiAy chrng nhn kru hAnh tir do (Certificate of Free Sale - CFS) d6i vài
Giông 4t nuôi (bao gôm phôi, tinh, con giông vt nuôi); thrc An chAn nuôi, chat
bô sung vAo tht'rc An chAn nuôi, môi tru?,ng pha chê, bAo quAn tinh, phôi dng 4t;
4t tix, hóa chat chuyên dUng trong chAn nuôi

VI. Linh vtrc Thüy san

(

(I-

1

Kim tra chAt krçrng ging thUy sAn nhp khAu (tr1r ging thUy sAn b6mç chU hjc)

2

CAp giAy chirng nh.n dAng k tàu cA không thi hn (d6i vâi tAu cá nhp khAu)

3

CAp giAy chi'rng nhn dAng k tAu cá tam thii (di vâi tàu cA nhp khAu)

4

Xác nhtn nguyen lieu thUy sAn khai thác

5

Chuing then thUy sAn khai thác

6

CAp giAy chrng nhAn dang k tAn cá clóng mâi

7

CAp GiAy chfrng nhn dAng k tAu CA tam thi

8

CAp 1a giAy chrng nhn dang k tAu cá

9

CAp giAy chüng nhn dAng k tàu cá chuyn nhucmg quyn si hUu

10

CAp giAy chfrng nhn dAng k tàu thuOc diên thuê tAn tr.n, hoc thuê - mua tàu

11

CAp s danh ba thuyn viên tàu cA

12

CAp giAy chirng nhn dang k be cA

13

CAp giAy chfrng nhn dAng k tàu cá di vth tàu cá cAi hoán

14

CAp giAy chüng nhn an toàn k5 thut tAu cá

15

CAp giAy phép khai thác thUy sAn

16

CAp gia han giAy phép khai thác thUy sAn

17

CAp 1a giAy phép khai thAc thUy sAn

18

CAp d& và cAp li giAy phép khai thAc thUy sAn

19:.h g than lai thüy san khai thác
'2A

a tàu cá ra khôi danh sách tàu Ca khai thác bt hçp pháp
CApphépnhpkhutãucádaquasCrdimg

22

Cap phép nhp khu tàu cá dóng mâi

23

Xác nhn däng k tâu cá

24

Cap van ban ehp thun dóng mài, cãi hoán tâu Ca

25

Cap giAy chrng nhn km giü thüy sinh 4t ngoai lai

26

Kiêm tra chat krçing giông thüy san nhp khu (ging thüy san bó mc chü lirc)

VII. Linh v1rc Lam nghip
1
2

4

6

7

8
9
10

12
13
14

Cho phép chuyn di mic dIch sr diing gifta 3 1oti rirng d6i vâi nhftng khu rt'rng
do UBND cap tinh xác lap
Cho phép trng cao su trên dt rung tir nhiên, ±ng trng bang vn ngân sách,
von vin trq không hoàn 1i dôi vài to chi'rc
CAp phép khai thác tn diing g trén dAt rung tr nhien, rfrng trng bang v6n ngân
sách hoc von vin trq chuyên sang trOng cao su cüa to chuc
CAp phép khai thác chinh g rrng tir nhiên
CAp phép khai thác chinh, tn ding, tn thu g thng trng trong rirng phông h
cüa to chirc
CAp phép khai thác, tn diing, tn thu các loai lam san ngoài g thuc loài nguy
cap, qu, hiêm và loài duqc uu tiên bâo v theo quy djnh cüa pháp 1ut trong
thng san xuât, thng phông hO
CAp phép khai thác, tn dung, tn thu các 1oi lam san ngoài g không thuOc loài
nguy cap, qu, hiêm, loài dixqc Lam nghip mi tiên bão v theo quy djnh cüa
pháp 1ut trong rung phông hO cUa các to chi'rc
CAp phép khai thác, tn dung, tn thu các loai lam san ngoài g không thuOc loài
nguy cap, qu, hem, loãi dirçic iru tiên bão v theo quy djnh cüa pháp luât trong
rfrng dc di1ng
ThAm djnh, phê duyt phucmg an quãn l rrng bn vUng cüa t chi'rc
CAp giAy chfrng nhn däng k trai nuOi sirih san, trai nuôi sinh tn.ràng, ci sâ
trông cay nhán to các loài dOng 4t, thirc 4t hoang dâ, nguy cap, qu, hem
theo quy djnh cUa pháp lut Vit Nam và các Phu liic II, III cüa Cong irâc
CITES
CAp giAy phép khai thac dOng vt rcmg thông thithng tr tij nhiên vi mlic dich
thrnmg mti trén các lam phn cUa các chi'i rung thuOc dja phircmg quân l
CAp giAy phép khai thác dOng 4t rung thông thirng tir tr nhiên khOng vi mi,ic dIch
thucing mi trén các lam phn ci'ia các chñ thng thuOc dja phixcing quãn 1
ThAm djnh, Phê duyt diu chinh tang din tIch d6i vâi khu ri'mg dc diing do
Thu tiràng ChInh phü thành 1p thuOc dja phrnmg quãn 1
ThAm djnh, phé duyt diu chinh các phân khu chuc näng không lam tay d&

i

tIch khu rfrng dc diing di vOi khu rfrng dc diing do Thu tuàng ChInh phü
fit djnh thành 1p thuOc dja phixcing quãn 1
'm djnh, phê duyt dr an du tu vüng dm di vâi khu thng dc diing thuOc
T-•
,4a phucmg quãn 1
ThAm djnh, phé duyt cho Ban quân 1 khu thng dtc diing cho t chirc, cá nhân
16
thuê môi trung rrng dé kinh doanh djch vi du ljch sinh thai 1p dir an du ljch
sinh thai dôi vâi khu thng dc dicing thuOc dja phucrng quân 1
Thm djnh, phê duyt cho Ban quân 1 khu rfrng dc diing tu t chfrc hoc lien
kêt vâi t chrc, cá nhan khác de kinh doanh djch vii nghi dixOng, du ljch sinh
17
thai, vui chi giãi trI 1p dr an du ljch sinh thai doi vài khu thng dc diing thuOc
dja phuang quán 1
Thm djnh, phê duyt cho Ban quãn 1 khu ri'rng dc dirng lip, t chirc thirc hin
hoc lien kêt vài các dôi tác dâu tu dê thirc hin các phucmg an chi trâ djch vi
18
môi tnthng rfrng dôi vâi khu rirng thuOc dja phtrcrng quãn l
ThAm djnh, phê duyt diu chinh giâm din tIch di vâi khu rirng dc diing thuOc
19
dja phuong quãn l
ThAm djnh, phê duyt diu chinh tAng diên tIch d& vâi khu thng dc diing do Uy
20
ban nhân dan tinh quyêt djnh thãnh 1p thuc dja phircrng quãn l
Thm djnh, phê duyt diu chinh các phân khu cht'ic nAng không lam thay di
din tIch dôi vài khu rrng dc d%rng do Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh thành
21
1p thuOc dja phuong quAn 1
22
ThAm djnh, phé duyt Quy hoch thng dc diing cp tinh
23
ThAm djnh, phé duyt Quy hoch khu rfrng dc diving do dja phuong quAn 1
Thm djnh, phê duyt d an thânh 1p Trung tam ciru hO, bAo tn và phát trin
24
sinh 4t (doi vth khu thng dc dimg thuOc dja phuong quAn l)
Thm djnh, phê duyt báo cáo xác djnh vüng dm khu rfrng dtc d%lng và khu bAo
25
ton biên thuOc dja phuong quAn 1
26
Cp giAy chüng nhn ngun gc lô gi6ng
27
Cp giy chi.'rng nhn ngun gôc lô cay con
Cong nhn ngun ging cay trng lam nghip (Gm cong nhn: cay trOi; lam
28
phân tuyen chçn; thng giông chuyên hóa; rrng giông; vithn cay dâu dong)
Phê duyt h so thit k chat nuôi diiOng d6i vOi khu rrng dc ding do tinh quAn
29
1)
30
31
32

34

Thm djnh và phê duyt dir an lam sinh (di vài don vj, t chrc thuOc tinh quAn
l))
Thm djnh và phê duyt h so cAi to rirng (di vâi t chirc khác và hO gia dInh,
Ca nhAn, cOng dong dan cu thôn)
Min, giãm tin chi trã djch vi môi tn.ràng rfrng (di vâi th chrc, Ca nhân si'r
diing DVMTR nAm trong phm vi mOt tinh)
Thm djnh, phê duyt phuong an trng ri'rng mâi thay th din tIch rt'mg chuyn
sang sr diing cho miic dIch khác
Thu hi ri'rng cüa t chi'rc duçic Nhà nuic giao rimg khOng thu tin si'r dung rfrng
hoc duçic giao rmg có thu tiên sfr d%mg rfrng ma tiên do có nguOn gOc r ngân
sách nhà nuâc hoäc ducc thuê rfrng trã tiên thuê hang nAm nay chuyê di noi

'c, d nghj giãm din tich thng hoc không CO thu cAu sir dicing rirng; chü rCrng
nguyen tra lai rung thuôc thâm quyên UBND cap trnh (chu rung la to chuc
,/i ng nuâc, ngu?i Vit Nam djth cu i nuâc ngoãi, to chirc, Ca nhân nu6c ngoâi)
Giao rung cho t chirc
6
Cho thuê rumg cho t chCrc
37
CAp giAy ching nhn tri nuôi gAu
38
Giao np gAu cho nhà nuâc
Xác nhn cüa Hat Kim lam rurng dc diing, rurng phang hO di vâi lam san xuAt
39
ra có nguôn gôc khai thác hqp pháp trong thng dc ding, rurng phOng hO và lam
san sau xr 1' tjch thu
Xác nhn cüa Ht Kim lam các khu rurng dc dimg, thng phOng hO d6i vâi cay
40
cânh, cay bong mat, cay cô thii có nguôn gOc khai thác hp pháp trong khu rurng
dc dicing, khu rfrng phOng hO và cay sau xcr 1 tjch thu
ChAp thun phrnmg an nOp ti&n trng rfrng thay th v Qu Bão v và Phát trin
41
rfrng cüa tinh
Nghiên cfru khoa hçc trong thng dc diing cOa các tS chi'rc, Ca nhân trong nixàc —
42
Pham vi giãi quyêt cüa Ban Quãn 1 rrng dc dirng
Diu chinh thi& k, dv toán cOng trInh lam sinh (d6i vâi cong trInh lam sinh
thuOc dir an do Chü tjch Uy ban nhân dan cap tinh quyêt djnh dau tu)
Däng k trti nuôi sinh san, trti nuôi sinh tru&ng, c sâ trng cAy nhân t?o các
loài dOng 4t, thirc 4t hoang dä quy djnh tti Phii 1iic I cüa CITES
Dang k trai nuOi sinh san, trti nuôi sinh trithng, c sâ trng cAy nhân tto các
45
loài dOng 4t, thirc 4t hoang dâ, nguy cap, qu hiêm theo quy djnh pháp lust
Vit Nam, không quy djnh ti các Phii ljc cUa Cong uàc Cites
VIII. Linh vijc Thüy lçi
CAp giAy phép cho các hot dOng trong phm vi báo v cOng trInh thUy loi duqc
1 quy djnh tti khoãn 1, 2, 6, 7, 8 và 10 Diêu 1 Quyet djnh so 55/2004/QD-BNN
ngày 01/11/2004

2

4

CAp giAy phép cho các hott dOng giao thông 4n tâi cUa xe co giài trong phm vi
bão v cOng trInh thüy lqi; trur các tru&ng hqp sau: a) Các loi xc mO tO hai bánh,
xc mô to ba bath, xe gãn may, xc co giâi dung cho ngtri tan tat; b) Xe c giâi di
trên dung giao thông cong cOng trong pham vi bão v cong trInh thüy lçii; c) Xe
ca giài di qua cOng trInh thUy lqi kêt hqp du?mg giao thông cOng cOng cO tãi
tr9ng, kIch thuàc phU hcip vâi tiêu chuân thiêt kê cüa cOng trInh thUy lqi
CAp giAy phép cho vic khai thác các hoat dng du ljch, th thao cO miic dIch
kinh doanh; hoat dng nghiên cthi khoa h9c lam ãnh huông den 4n hành, an
toàn cOng trInh vã cãc hoit dOng kinh doanh djch vii trong phm vi bâo v cOng
trInh thUy lçii
CAp giAy phép xã nuâc thai vào h thng cong trInh thüy lqi
CAp giAy phép cho hot dOng n6 mIn va các hot dOng gay n khOng gay tac hi
khác trong phm vi bao v cOng trInh thüy li

6

Gia han, diu chinh nOi dung giAy phép cho các hoat dOng trong phm vi báo v
cong trInh thüy lcri

7

Gia hn si'r diving, diu chinh nOi dung giAy phép xã rnrâc thai vào h ti4g cong

r

i'nh thüy Içii
(ap giây phép cho hoat dng trông cay lâu näm thuc loai r an sâu trên im
4'd rong phm vi bâo v cong trInh thüy lçii
I" inh vrc trông trQt
/IJ
1
Cong nhn cay dAu dOng cay cOng nghip, cay an qua lâu näm
2
Cong nhn vithn cay du dông cay cOng nghip, cay an qua lâu näm
CAp lai GiAy cOng nhn cay dAu dong, won cay dAu dOng cay cong nghip, cay
an qua lâu näm
4
Tip nhn ban cOng b6 hqp quy gi6ng cay trng

X. Linh vrc nông nghip Va phát trin nông thOn

j

1

B6 trI, n djnh dan cu ngoãi tinh

2

Phé duyt chü tnrong xây drng cánh dng lan

3
4

Phê duyt Dir an hoc phiwng an cánh dông lan
Tip nhn cOng b6 hçip quy thu& bão v thrc vt
Tip then cong b hqp quy chAt lircing phân bón cüa các t chrc, cá nhân san
xuât, kinh doanh phãn bón

6

Tip then cong b hqp quy san phAm trng tr9t (rau, qua, chè, cà phê, diu, tiêu).

7

Tip nhn cong b hcp quy thuic an chän nuOi

8

CAp GiAy chfrng nhn dü diu kin san xuAt phân bón di vâi cci sO chi hoat dng
dóng gOi phãn bón
CAp lai GiAy chüng nhn dU diu kin san xuAt phân bón di vOi c sO chi hoat
dng dong gói phân bOn

10

CAp GiAy chrng nhn dU diu kin buôn ban phân bón

11

CAp laj GiAy chirng nhn dü diu kin buôn ban phân bón

12

Xác then ni dung quãng co phân bón và dang k) hOi thâo phân bón
XI. Linh vrc nông thôn mô'i
1

Xác nhn dang k huyn dat chuAn nOng thôn mOi

2

Cong nhn xa dat chuAn nOng thôn mOi

2. Danh mIic thu ti.c hành chInh bj bãi bö thuc pham vi quãn 1 nhà nlrorc cüa S&
Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh Ba Rja — Vung Thu
STT

S h so TTHC

Ten thu tt1c hành chmnh

I. Linh vlrc nông nghip
1

2

T-VTB-2875 16-TT

CAp giAy chCrng nhn kim d:ch thrc vt d6i vOi 10 4t th
vn chuyn tr vüng thim di tlxqng kim djch

TVTB287461TT

CAp GiAy xác nhn nôi dung quang cáo thu6c báo v thirc
4t di vOi quãng cáo trên báo chi, trang thông tin din tr,
thi& bi din tCr, thit bj dâu cuOi và các thiêt bj vn thông

khác, cáe san phm in, ban ghi am, ghi hInh và các thit bj
Cong ngh khác cüa dja phirnng
•,,"T-VTB-287517-TT

Kiêm tra, cap giây chrng nh.n c sâ san xuât, kinh doanh
nông lam thüy san dü dieu kiin an toàn thiic phâm

T-VTB-2875 1 8-Ti'

Cp 1aj Giy chi'rng nhn c sâ san xuAt, kinh doanh nông
lam thüy san dü diêu kin an toàn thirc phâm dôi vài
trueing hqp Giây chi'rng then sap hêt han

5

T-VTB-2875 19-Ti'

Cp 1a Giy chirng nhn cci si san xuAt, kinh doanh nông
lam thüy san dü diêu kién an toân thijc phâm dôi
vâi trithng hcp Giây chrng nhn bj mat, hông, that lac
hoc Co sir thay dôi, bô sung thông tin trên Giy chng
than an toàn thirc phâm

6

T-VTB-2875 15-Ti'

Xác than kin thi'rc v an toàn thirc phm cho cá nhân, th
chixc

7

T-VTB-287458-TT

Cp giy chi'rng nhn dü diu kin buôn ban thuc bão v
thirc vat

8

T-VTB-287459-TT

Cp 1a giy Chi'rng nhn dü diu kiin buôn ban thu& bão
vç thirc vat

9

T-VTB-108494-TT

Kim djch dng vt tham gia hi chq trin lam biu din
ngh thut thi dâu the thao (Dng 4t vn chuyên trong
nuâc)

10

T-VTB-019218-TT

Cp chüng chi hãnh ngh Kinh doanh thuc thu y, ch
phâm sinh h9c, vi sinh 4t, hóa chat dung trong thu y

11

T-VTB-O 19590-IT

CAp cht'rng chi hành ngh Tiêm phong, chuAn doán bnh,
kê &n, chüa benh, chAm sOc si'rc khOe dng 4t

12

T-VTB-019680-TT

CAp CC hành ngh tu vAn, djch vi k' thut v thU y

13

T-VTB-0 19727-TI

CAp Chiirng chi hành ngh xét nghim bnh, phu thut
dQng vat

14

TVTBO 19712-TI

CAp giAy chfrng nhn diu kin v sinh thU y di vth c s&
chãn nuôi tp trung, cci s& san xuAt con gi6ng; Co si gi&
m dng vet, cci s& so ch& báo quan san phAm dng 4t,
khu cách ly kim djch, noi tp trung dng 4t, san phAm
dng 4t; cUa hang kinh doanh dng 4t, san phAm dng
4t do dja phuong quãn 1

15

T-VTB-0 19706-IT

Kim djch dng vt vn chuyn ra ngoài tinh

16

T-VTB-0 19690-IT

Kim djch san phAm dng 4t 4n chuyn ra ngoà tinh

4

'

Kim djch dng 4t tham gia hi chq, trin lam, biu din
ngh thut, thi du th thao, san phAm dng vt tham gia
hOi chçi trin lam (mang tr nuâc ngoài vào Viêt Nam)
1,TB-1O8909-TT
18
T-VTB-019773-TT

Gia hn chfrng chi hAnh ngh trong linh vrc thu y (di vài
các chfrng chi hAnh ngh do Chi ciic Thu y cp)

19

T-VTB-076016-TT

Kim dich sAn phm dng 4t tham gia hi chç, trin lAm
(sAn phâm dng 4t trong nuâc)

20

T-VTB-108872-TT

Kim dich dng 4t, sAn phAm dng 4t ti Tram kim
djch dng 4t dâu mi giao thông

21

T-VTB-224203-TT

Kim tra, chfrng nhn dü diu kiên kinh doanh thu& thu y
d6i vâi cira hAng, di 12 (dang k kim tra 1&n dAu)

22

T-VTB-224282-TT

Kim tra, chng nhn dü diu kin kinh doanh thu6c thu y
d6i vài ci'ra hAng, di l (dAng k kim tra lai)

23

T-VTB-224286-TT

Gia han Giy ching nhn dü diu kiin kinh doanh thu6c
thU y dôi vd ci'ra hang, dai l

24

T-VTB-224293-TT

Dang k xay d%rng ci sâ an toAn djch bnh dng 4t do
dja phrnng quãn l

25

1VTB008847TT

Dang k) quAng cáo v gi6ng 4t nuôi, thUc An chAn nuôi,
nguyen lieu thUc An chAn nuoi, ch phAm sinh hçc phiic
vii chAn nuôi trên các phinmg tin quAng cáo không thuc
quy djnh ti dim a khoAn 2 Mic III Thông tu lien tjch s6
96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngAy 03/11/2004
cUa lien B VAn hoá Thông Tin và BO Nông nghip VA
Phát trin nông thôn huàng dn quAng cáo mt s hAng
hoá trong lTnh vrc nông nghip va phAt trin nông thôn

26

T-VTB-194030-TT

Tip nhn ban cong b hçTp quy giông cay trông

27

T-VTB-224752-TT

Cong nhn cay du dông cAy cong nghip vA cay An quA
lAu nAm

28

T-VTB-1942 17-IT

Cong thn vtthn cAy dtu dông

29

T-VTB-224768-TT

Cp li giy cOng nhn cay du dông, vix&n cAy d&u dOng
cay cong nghip và cay An quA lâu nAm

30

T-VTB-242138-TT

Tip nhn cOng b hqp quy sAn phm trng trQt (rau, quA,
chè, Ca phê, diêu, tiêu)

31

T-VTB-24 1799-TT

Tip nhn cong b6 hqp quy chtt luçing phân bón cUa các
t6 chUc, cá nhân sAn xuAt, kinh doanh phân bón
/

/
-VTB-0 126 19-TT

Cp giy chüng nhn dä tham dir các lap tp huAn kin
thirc chuyên mon và van bàn pháp 1ut mâi v thu6c bâo
v thirc 4t

33

T-VTB-287460-TT

Cap giây phép vn chuyên thuôc Bão v thirc 4t

34

T-VTB-108861-TT

Thm djnh diu kin v sinh thu y d& vài các c sâ do
da phuorng quan ly

35

T-VTB-224759-TT

Côngnhn vuôn cay du dong, cay cOng nghip và cay an
qua lau nam

II. Linh vrc thüy san
36

T-VTB-247444-TT

Kim tra chit hrçing gi6ng thüy san nhp khu (trr gi6ng
thuy san bo mc chu 11rc)

37

T-VTB-2875 14-U

Kim tra chit hrçing ging thüy san nhp khAu

38

T-VTB-014673-TT

Cp giy phép khai thác thüy san

39

T-VTB-0 13723-U

Cp li giy phép khai thác thüy san

40

T-VTB-0 14705-U

Gia hin giy phép khai thác thUy san

41

T-VTB-014133-U

Cp giAy chfrng nhn dang k) be Ca

42

T-VTB-013841-U

Cap giy ching nhn däng k9 tàu cá d6i vâi tàu cá cãi
hoan

43

T-VTB-013744-TT

Dang k) tàu Ca di vài tàu cá chuyn nhirçmg quyên s&
him

44

T-VTB-013978-TT

Däng k tàu cá di vài tàu cá dong mâi

45

T-VTB-0 14224-TT

Cp Giy chirng nhn dang k tàu Ca tm th?yi

46

T-VTB-014248-TT

CAp li giAy chrng nhn dang k9 tàu cá

47

T-VTB-110058-U

Kim tra cAp giAy chirng nhn an toàn k thut tàu cá

48

T-VTB-0 14755-U

Dang k thuyn viên và cAp s danh bt thuyn vien tàu cá

49

T-VTB-177599-U

Xác nhn nguyen lieu thüy san khai thác

50

T-VTB-177606-TT

Chi'rng nhn thüy san khai thác

51

T-VTB-224303-TT

CAp giAy chirng than dang k tàu cá d6i vài tàu cá thuOc
din thuê tàu trân, hoàc thuê - mua tàu

52

T VTB 224154 TT
-

CAp GiAy chfrng nhan dU diu kiên v sinh thu y thUy san
lan dâu hoc khi thay dôi dja diem san xuât kinh doanh
CAp GiAy ching nhan dü diu kiin v sinh thu y thüy san
(dang ky kiem tra 1i)

10

.VTB-224172-TT

Gia han Giy chIrng nhân dü diu kin v sinh thU y thUy

T-VTB-241624-TT

Khai báo và kim djch d6i vâi thUy san ging vn chuyn
trong rnrcic

56

T-VTB-241631-TT

Khai báo va kim djch d6i vâi thUy san gi6ng &rçlc dánh
bat ngoai t%r nhiên vn chuyên trong nuâc

57

T-VTB-241637-TT

Kim djch d6i vâi thUy san thi.rcmg phm 4n chuyn
trong mrcic

58

T-VTB-241680-TT

Kim djch di vth san phm thUy san 4n chuyn trong
nucic

44ffi

III. Linh virc Lam nghip
59

T-VTB-177738-TT

Cp gthy chirng than trai nuOi gAu

60

T-VTB-177793-TT

Giao np gAu cho Nhà nuâc

T-VTB- 17771 8-TT

Dang k trai nuOi sinh san, trai nuôi sinh truYng, c s
trOng cay nhân tao các loài dng 4t, thirc vt hoAng dã
quy djnh t?i Phi 1iic I cUa cong uic CITES

T-VTB-177780-TT

Däng k trai nuOi sinh san, trai nuôi sinh tnthng, ci sâ
trông cay nhãn tao các loài dng vt thc 4t hoang dä
quy djnh tai các Phii lic II và III cUa CITES

63

T-VTB-077591-TT

Dang k trai nuoi sinh san, trai nuoi sinh trueing,
trOng cay nhân tao các loãi dng 4t, thrc vt hoang dã,
nguy cap, qu hiêm theo quy djnh cUa pháp lust Vit
Nam, không quy djnh t?i các Phii l%lc cUa Cong uàc Cites

64

T-VTB-075863-TT

Cho thuê rrng d6i vâi t6 chi'rc

65

T-VTB- 194 197-TT

Cong nhn lam phn tuyn chçn

66

T-VTB- 19420 1-TT

COng nhn rirng ging chuyn hóa

67

T-VTB-194213-TT

Cong nh.n rirng ging cay trng lam nghip

68

T-VTB-194229-TT

Cong nhn cay trOi (cay me)

69

T-VTB-194234-TT

Cp Giy chng nhn ngun g6c 10 cay con

70

T-VTB-194236-TT

Cp Giy cht'rng nhn ngun g6c lô ging

71

T-VTB-194068-TT

Phê duyt phuong an khai thãc cUa chU rfrng là t chrc

72

T-VTB- 194070-TT

Khai thác g rrng trng tp trung bang vn ngân sách,
vOn vin trq không hoàn 'a cUa các chU rmg là to chirc
thuOc tinh

73

T-VTB- 194071 -TT

Khai thác tn diving trên din tIch giãi phong m bng d
xay dirng các cOng trInh hoc sir ding vào m%lc/dIch khac

61

62

11

không phãi lam nghip cUa các th chirc

T-VTB-194073-TT

Khai thác tn d11ng trong qua trInh thirc hin các bin
pháp lam sinh, phitc v11 cong tác nghiên ciru khoa hçc và
dào to nghê d6i vài chU rrng là to chiic thuc tinh (doi
vâi rrng tr nhien và rfrng trông bang von ngân sách, von
vin trçl không hoàn li)

T-VTB- 194074-Ti'

Khai thác t.n diing g cay drng dà ch& khô, ch& cháy,
do gay; tn thu các loti g nm, gôc r& cành nhánh cUa
chU rrng là tO chrc (Dôi vài rrng tu nhiên hoc rung
trOng bAng von ngân sách, von vin trq khOng hoàn lai)

T-VTB-194075-TT

Thu hi rrng cUa t chi'rc &rcrc Nhà nràc giao rung
không thu tiên si'i diing rt'rng hoc &rcyc giao n'rng có thu
tiên si'r diing rung ma tiên do có nguôn gOc ti'r ngân sách
nhà nuOc hoc duçic thuê thng trà tiên thuê hang nAm nay
chuyên di noi khác, dê nghj giàm din tIch rrng hoc
không có nhu câu sü ding r1rng; chü rung tier nguyen trã
li rfrng thuc thâm quyên UBND cap tinh ('chi rIng là to
chj-c trong nwóc, ngtthi Vit Nam djnh cw & nw&c ngoài,
to chüv, cá nhân nw&c ngoài)

77

T-VTB-194076-TT

Thu hi thng cUa th chi'rc duçic Nhà nixâc giao ri'rng
không thu tiên si'r d%ing rung hoc di.rçc giao rrng có thu
tiên sr ding rrng ma tiên dO cO nguôn gOc tü ngân sách
nhà nuâc hoc &rçYc thuê rung trâ tiên thuê hang nAm nay
giãi the, phá san

78

T-VTB-242124-TT

79

T-VTB-24 1690-U

80

T-VTB-24 1694-TT

81

T-VTB-241730-TT

82

T-VTB-24 1762-U

83

T-VTB-24 1766-U

84

T-VTB-242052-TT

Xác nhn lam san

85

T-VTB-177802-TT

CAp giAy phép 4n chuyn gAu

86

T-VTB- 177790-U

Dóng dAu buia kim lam

87

T-VTB- 177749-U

CAp giAy phép vn chuyn däc bit

75

76

Chi'rng nhn trai nuôi dng 4t rung thông thuing vi mijc
dich thuorng mai
CAp giAy phép khai thác dng 4t rrng thông thithng vi
mic dich thung mat
CAp giAy phép khai thác dong 4t rrng thông thu?mg
không vi mic dIch thucing mai
Xác then mu 4t khai thác
CAp di giAy chirng nhn trai nuOi dng vt thng thông
thixmig vi mic dich thixcmg mal
Dang k bi sung loài nuôi dng vt thng thông thumg vi
mic dich thucing mat

IV. Linh vtrc khiu ni, t6 cáo

r

?kg1

Ø1) )vTB-2869 12-TT

Tiëp cong dan tai cap tinh

/f -VTB-286896-TT

XCr 1 don thu ti cap tinh

*

T-VTB-286897-TT

Giãi quyt khiu ni 1n du ti cAp tinh

91

T-VTB-286898-TT

Giãi quyt khiu ni 1n hai tai cAp tinh

92

T-VTB-286899-TT

Giãi quy& t6 cáo

V. Linh virc thüy 19'i

T VTB-177841 TT

CAp giAy phép cho các hoat dng trong phm vi bão v
cong trrnh thUy lçii duçic quy djnh tai khoán 1, 2, 6, 7, 8 và
10 Diêu 1 Quyet djnh so 55/2004/QD-BNN ngày
01/11/2004

T-VTB-177846-TT

CAp giAy phép cho các hot dng giao thông 4n tái cüa
xc co giâi trong phm vi bão v cOng trInh thüy 1çi; trr
cac tru?mg hçp sau: a) Các loai xc mô to hai bánh, xc mO
to ba bánh, xe gàn may, xe co gith dUng cho ngu?Yi tan tat;
b) Xe co giài di trên duing giao thông cOng cong trong
phm vi bão v cOng trInh thUy lçii; c) Xe cci giâi di qua
cong trInh thUy lqi kêt hcTp du&ng giao thông cong cong
Co tãi tr9ng, kIch thuâc phU hçip vâi tiêu chuãn thiêt ké
cUa cong trInh thUy lçii

95

T-VTB-177850-1'T

CAp giAy phép cho vic khai thác các hoat dng du ljch,
the thao có milc dIch kinh doanh; hot dng nghiên ciru
khoa h9c lam ãnh hu0ng den 4n hành, an toân cong trInh
và các hott dng kinh doanh djch viii trong phm vi báo
v cong trInh thUy 1i

96

T-VTB-177858-TT

CAp giAy phép xã nuâc thai vào h th6ng cOng trInh thUy
lçn

97

T-VTB-177862-TT

CAp giAy phép cho hot dng n mIn và các hott dng
gay no không gay tác hi khác trong phtm vi báo v cong
trInh thUy 1çi.

98

T-VTB-177871-TT

Gia han, diu chinh nOi dung giAy phép cho các hot dng
trong phm vi báo v cOng trinh thUy lçii

99

T-VTB- 1 77879-TT

Gia hn sü ding, diu chinh nOi dung giAy phép xa nuàc
thai vao h thông cong trInh thUy lqi

100

T-VTB-177884-TT

Cap giAy phép cho hot dng trng cay lâu näm thuc 1oi
rê n sau trên 1 m trong phm vi báo v cong trInh t,hUy lqi

93

94

13

