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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:   26/2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày  23   tháng 8 năm 2022 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 9 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa; 
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Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn  

tỉnh Hòa Bình và quyết định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 297/TTr-STC 

ngày 20 tháng 7 năm 2022 và Công văn số 2321/STC-QLG&CS ngày 03 tháng 

8 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển 

đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức nước 

ngoài có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa khi được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa 

nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý 

và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 
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Điều 2. Quy định mức thu tiền và hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa 

1. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = 50% (Năm mươi phần 

trăm) (x) diện tích (x) giá của loại đất trồng lúa 

Trong đó: 

a) Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông 

nghiệp của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Giá của loại đất trồng lúa nước tính theo Bảng giá đất đang được áp 

dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành. 

2. Thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm nộp đủ số tiền bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa theo thông báo của cơ quan tài chính vào ngân sách 

tỉnh tại Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông 

báo. Trường hợp quá thời hạn nộp, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất 

phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

3. Khoản tiền thu được theo quy định tại Điều này được nộp vào ngân 

sách nhà nước 

a) Tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa phải nộp vào ngân sách cấp tỉnh: 

Tài khoản 7111; Tiểu mục 4914. 

b) Tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế 

nộp vào ngân sách cấp tỉnh: Tài khoản 7111; Tiểu mục 4947. 

Điều 3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
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1. Số tiền thu được theo quy định tại Điều 2 Quy định này và kinh phí 

được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa được 

sử dụng để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều kiện của 

địa phương theo nội dung chi quy định tại Điều 8 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và 

Điều 4 Thông tư số 18/2016/TT- BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng 

đất trồng lúa. 

2. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 18/2016/TT-BTC 

ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa và quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước. 

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thanh phố và cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất 

chuyên trồng lúa nước 

1. Sở Tài chính 

a) Căn cứ hồ sơ đề nghị xác định số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

phải nộp, xác định số tiền và ban hành thông báo thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa đối với trường hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước sang 

đất phi nông nghiệp; theo dõi, hạch toán số tiền phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, 

đúng thời hạn, không đúng thời hạn; trường hợp chưa nộp đủ, thực hiện đôn đốc 

và báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời. 



CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 09-09-2022                        7 

 

 
 

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh căn cứ vào kế hoạch chuyển đất 

chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, hàng năm dự kiến khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để tổng 

hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. 

c) Hướng dẫn và tổ chức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

nộp vào ngân sách tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với trường hợp cơ quan tổ chức 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất), hướng dẫn 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình 

được nhà nước giao đất, cho thuê đất) ghi cụ thể diện tích đất chuyên trồng lúa 

nước chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trong quyết định cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục 

đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp số tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa theo quy định; trường hợp giao đất để thực hiện đấu giá quyền 

sử dụng đất ghi cụ thể số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong quyết định 

giao đất để thực hiện. 

b) Hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý và sử dụng đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

Sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh. Hàng năm chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về 
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đất nông nghiệp và cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất nông nghiệp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

d) Căn cứ bản kê khai diện tích đất chuyên trồng lúa nước của người được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất (đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cơ ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao), có văn bản xác định vị trí, diện tích đất 

chuyên trồng lúa nước, gửi người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã đề 

nghị để xác định số tiền nộp bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trước khi trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất. 

3. Kho bạc Nhà nước 

a) Hướng dẫn người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo thông báo của Cơ 

quan Tài chính vào ngân sách nhà nước tỉnh theo quy định. 

b) Trao đổi thông tin nghĩa vụ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của 

các tổ chức, cá nhân với Cơ quan Tài chính địa phương để kịp thời báo cáo cấp 

có thẩm quyền theo quy định. 

c) Cung cấp chứng từ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa cho cơ quan 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng 

lúa nước theo quy định. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh xác định loại cây trồng hàng năm, cây lâu năm hoặc thủy 

sản phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại địa phương theo 

quy định. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại địa 

phương. Hàng năm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 

của tỉnh theo quy định. 

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định cụ thể vị trí, diện 

tích đất trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy 

định, gửi Sở Tài chính trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định 

thu hồi đất. 

c) Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh gửi Sở 

Tài chính tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định. 

5. Cục Thuế tỉnh 

a) Phối hợp với Sở Tài chính xác định số tiền chậm nộp theo quy định của 

pháp luật về quản lý thuế đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có 

chức năng ngoại giao. 

b) Chỉ đạo các Chi cục Thuế phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

cấp huyện xác định số tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý 

thuế đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Tổ chức công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trồng lúa của địa phương đã được xét duyệt; xác định cụ thể diện tích, ranh giới 

đất trồng lúa, hàng năm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo 

vệ diện tích, chỉ giới, chất lượng đất trồng lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt. 

c) Kiểm tra việc thực hiện nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của cơ 

quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử 
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dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trước khi giao 

đất ngoài thực địa. 

d) Lập và ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của 

cấp huyện, trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi của cấp tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổng hợp kết 

quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành 

kèm theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ, gửi Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

đ) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định cụ thể vị trí, diện 

tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của hộ gia 

đình, cá nhân theo quy định. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố ghi cụ thể diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; 

nêu rõ trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải 

nộp số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định; Phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường kê khai, xác nhận diện tích đất chuyên trồng lúa; Tổng 

hợp kết quả, tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa gửi Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

e) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ kê khai của hộ gia đình cá 

nhân sử dụng đất để xác định và thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa phải nộp vào ngân sách tỉnh theo quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

g) Thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong trường hợp đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã 
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a) Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cấp 

xã trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi của cấp huyện theo mẫu tại Phụ lục VIII ban 

hành kèm theo Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức lấy ý kiến 

của hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong việc xác định vùng chuyển đổi; 

thông báo công khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã vào quý IV của năm trước trong thời hạn 60 

ngày. 

b) Tiếp nhận, xử lý Bản đăng ký chuyển đổi; lập sổ theo dõi chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. 

c) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn quản lý. 

d) Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, tổng hợp kết quả chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện theo quy định. 

8. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước: Có trách nhiệm kê khai số tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa phải nộp tương ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp gửi Cơ 

quan Tài chính và nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa vào Kho bạc Nhà nước theo Quyết định này và các quy định của pháp luật 

có liên quan. Thời điểm kê khai thực hiện trước khi được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất. 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện có trách nhiệm xác định diện tích đất trồng lúa phải chuyển đổi của các 
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cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước được nhà nước giao 

đất, cho thuê đất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tại tờ trình chuyển mục 

đích sử dụng đất và giao đất. Giấy tờ chứng minh đã nộp tiền bảo vệ và phát 

triển đất trồng lúa là điều kiện bắt buộc trước khi thực hiện thủ tục giao đất, ký 

hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2022 và 

thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối với các trường hợp đã có thông báo nộp tiền bảo vệ và phát triển 

đất trồng lúa trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện nộp 

tiền theo nội dung đã Thông báo. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Quách Tất Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:  28/2022/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày  26  tháng 8 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định phân cấp về thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế  

quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư  

nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ quy định một số điều của Luật Kiến trúc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2513/TTr-SXD 

ngày 19 tháng 7 năm 2022; Văn bản số 2871/SXD-QHKT ngày 15 tháng 8 năm 

2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định phân cấp về thẩm định, phê duyệt, ban hành quy 

chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan có thẩm quyền lập, 

thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản 

lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn; các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Thẩm quyền lập quy chế quản lý kiến trúc 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình (sau đây gọi là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện) lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý 

kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 4. Thẩm quyền thẩm định quy chế quản lý kiến trúc 

Sở Xây dựng thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị; Ủy ban nhân dân 

cấp huyện thẩm định quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn. 

Điều 5. Thẩm quyền phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô 

thị sau khi Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến 

trúc điểm dân cư nông thôn sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.  

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
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1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

2. Giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết 

định. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng) để 

tổng hợp, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

Số: 1752/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày  17   tháng 8  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa

Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung vào Quy hoạch

nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ ssung một số điều của 37 Luật có liên quan đến

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/NQ- UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy

Ban thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính

phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch

cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1

Điều 59 Luật Quy hoạch;
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Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 

2021- 2030, định hướng đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị Quyết số 76/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, 

khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: 

Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024; 

Căn cứ Nghị Quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, 

khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung vào Quy 

hoạch nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp); 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và 

sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu 

xây dựng, sét làm gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình, giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 1900/SXD-

KT&VLXD ngày 31 tháng 5 năm 2022 và Văn bản số 2811/SXD- KT&VLXD 

ngày 11 tháng 8 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai 

đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung vào Quy hoạch nhóm khoáng 

sản đất làm vật liệu san lấp), như sau: 

1. Địa điểm bổ sung quy hoạch:  23 vị trí trên địa bàn tỉnh. 
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2. Tổng diện tích bổ sung quy hoạch: 550,33 ha. 

3. Tọa độ ranh giới vị trí các điểm mỏ theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

106°, múi chiếu 3° được xác định cụ thể như sau: 

STT 
Tên mỏ, địa 

điểm 

Điểm 

ranh 

giới 

đặc 

trưng 

của 

mỏ 

Tọa độ VN 2000, KTT 

106, múi chiếu 3 

Diện 

tích 

điểm 

mỏ 

(ha) 

Dự 

kiến 

công 

suất 

khai 

thác 

(triệu 

m3) 

X(m) Y(m) 
  

I. Thành phố Hòa Bình  

(bổ sung 03 vị trí) 
      70,10 23,58 

1 

Mỏ đất san lấp 

(TR-01) 

xã Hòa Bình 

1 2307414.63 429099.87 

12,1 4,15 

2 2307408.46 429240.93 

3 2307418.67 429425.03 

4 2307323.64 429423.53 

5 2307223.26 429415.49 

6 2307041.82 429413.92 

7 2307032.01 429252.39 

8 2307121.73 429167.85 

9 2307156.26 429030.19 

10 2307168.13 429030.19 

11 2307206.48 429026.54 

12 2307242.70 429019.93 

13 2307276.98 429023.78 

14 2307286.62 429030.71 

15 2307294.46 429043.95 

16 2307301.66 429065.29 

17 2307307.33 429085.53 

18 2307310.62 429089.82 
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19 2307316.83 429092.84 

20 2307329.91 429094.37 

21 2307369.02 429099.87 

22 2307394.39 429100.67 

2 

Mỏ đất san lấp 

(TR-02) 

xã Hòa Bình 

1 2306940.58 429096.72 

15,4 6,93 

2 2306992.23 429086.72 

3 2306957.90 429333.56 

4 2306902.95 429469.10 

5 2306796.55 429630.03 

6 2306565.78 429477.53 

7 2306598.05 429329.97 

8 2306665.80 429116.23 

9 2306820.07 429110.23 

10 2306886.13 429079.50 

3 

Mỏ đất san lấp 

(TR-03) 

xã Hòa Bình 

1 2306799.12 427444.03 

42,6 12,5 

2 2306917.82 427344.40 

3 2306902.30 427207.25 

4 2306919.73 427138.84 

5 2307023.64 426994.07 

6 2306922.66 426870.40 

7 2306999.93 426690.32 

8 2306754.40 426406.91 

9 2306655.90 426478.25 

10 2306468.44 426510.12 

11 2306410.75 426639.85 

12 2306369.05 426787.29 

13 2306410.69 426841.68 

14 2306497.46 426885.09 

15 2306517.88 426965.36 

16 2306510.49 427131.50 

17 2306475.00 427220.95 
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18 2306455.24 427251.15 

II. Huyện Tân Lạc       

(bổ sung 04 vị trí) 
      45,37 8,03 

1 

Khu Mường 

Khang, thị trấn 

Mãn Đức, huyện 

Tân Lạc 

1 2283237.89 424997.87 

10,09 3,03 

2 2283259.23 425134.18 

3 2283325.19 425325.58 

4 2283420.25 425497.66 

5 2283584.18 425434.82 

6 2283609.40 425226.98 

7 2283537.62 425209.58 

8 2283493.97 425128.38 

9 2283477.48 425057.81 

10 2283453.23 425023.00 

11 2283322.28 425039.44 

2 

Xóm Tân Thành, 

xã Nhân Mỹ, 

huyện Tân Lạc 

1 2281166.25 420851.56 

10,09 2,02 

2 2281192.56 420913.37 

3 2281194.44 420987.35 

4 2281160.61 421034.18 

5 2281001.81 420970.50 

6 2280892.80 421053.84 

7 2280782.86 421041.67 

8 2280739.64 420765.41 

9 2280916.30 420733.57 

10 2281108.93 420830.02 

11 2281147.45 420874.04 

3  

Xóm 1, xã Tử 

Nê, huyện Tân 

Lạc 

1 2277764.91 425877.43 

12,51 1,50 

2 2277718.70 425901.37 

3 2277679.89 425822.17 

4 2277469.20 425945.58 

5 2277419.30 426010.05 

6 2277458.11 426035.84 

7 2277432.23 426056.10 
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8 2277350.91 426098.46 

9 2277323.19 426046.89 

10 2277295.47 426054.26 

11 2277258.50 426019.26 

12 2277230.78 426032.15 

13 2277230.78 425921.64 

14 2277306.56 425803.75 

15 2277302.86 425752.18 

16 2277650.32 425599.30 

17 2277700.22 425774.28 

4  

Xóm Bin, xã Tử 

Nê, huyện Tân 

Lạc 

1 2276903.34 425514.66 

12,68 1,48 

2 2276997.82 425498.70 

3 2277017.04 425422.89 

4 2277045.86 425424.49 

5 2277036.26 425485.94 

6 2277057.88 425546.58 

7 2277081.10 425568.93 

8 2277092.31 425536.21 

9 2277109.12 425542.59 

10 2277110.72 425571.32 

11 2277161.97 425543.39 

12 2277182.79 425492.32 

13 2277172.38 425363.84 

14 2277127.54 425253.71 

15 2277104.26 425246.53 

16 2276956.98 425264.09 

17 2276842.45 425309.58 

18 2276580.64 425394.97 

19 2276632.69 425565.75 

20 2276702.35 425579.31 

21 2276699.15 425566.55 
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22 2276827.26 425525.05 

23 2276834.47 425476.37 

24 2276883.31 425467.59 

III. Huyện Kim Bôi       

(bổ sung 01 vị trí) 
      25,0 7,92 

1  

Xóm Gò Tháu, 

xã Đú Sáng; 

Xóm Khăm, xã 

Bình Sơn, huyện 

Kim Bôi 

1 2296710.19 444353.70 

25,0 7,92 

2 2296563.90 444446.43 

3 2296285.18 444334.52 

4 2296247.06 444039.56 

5 2296113.11 444065.52 

6 2296010.91 444177.47 

7 2295704.98 444083.26 

8 2295865.38 443981.52 

9 2296332.52 443876.67 

10 2296471.89 443997.17 

11 2296667.58 444140.73 

IV. Huyện Lương Sơn 

(bổ sung 01 vị trí) 
      24,68 8,20 

1  

Xóm Cao, xã 

Cao Sơn, huyện 

Lương Sơn 

1 2306716.92 445510.95 

24,68 8,20 

2 2306693.63 445463.08 

3 2306409.96 445277.87 

4 2306335.23 445363.09 

5 2306346.58 445496.45 

6 2306374.01 445638.53 

7 2306104.16 445716.81 

8 2305868.66 445718.29 

9 2305867.99 445259.15 

10 2306365.06 445201.08 

11 2306703.04 445422.97 

12 2306720.78 445442.58 

13 2306717.92 445461.06 

14 2306737.05 445487.08 
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V. Huyện Đà Bắc       

(bổ sung 03 vị trí) 
      139,8 47,76 

1  

Tiểu khu Tày 

Măng, thị trấn 

Đà Bắc, huyện 

Đà Bắc 

1 2308463.89 416068.01 

56,88 28,44 
2 2308955.35 415928.00 

3 2309227.57 417031.13 

4 2308834.17 417267.32 

2  

Xóm Phổn, xã 

Tân Pheo, huyện 

Đà Bắc 

1 2321766.91 401272.27 

32,92 5,99 

2 2322090.38 400941.35 

3 2322330.26 400864.30 

4 2322492.37 401669.84 

5 2322226.74 401699.62 

6 2322132.39 401631.87 

7 2322003.69 401513.90 

8 2321878.98 401405.98 

9 2321766.91 401272.27 

3  

Xóm Nà Mười, 

xã Mường 

Chiềng, huyện 

Đà Bắc 

1 2323971.59 391198.03 

50,0 13,33 
2 2324481.41 391331.93 

3 2324863.37 390334.09 

4 2324298.49 390389.14 

VI. Huyện Mai Châu 

(bổ sung 01 vị trí)    
29,03 5,81 

1  

Xóm Vặn, xã 

Bao La, huyện 

Mai Châu 

1 2288061.88 388597.28 

29,03 5,81 

2 2287698.96 389124.01 

3 2287530.33 389020.66 

4 2287487.23 388453.99 

5 2287653.97 388302.83 

6 2287811.61 388355.90 

7 2287926.76 388444.76 

VII. Huyện Lạc Thủy 

(bổ sung 01 vị trí) 
   31,36 6.56 

1  
Xã Yên Bồng, 

huyện Lạc Thủy 

1 2264508.90 473405.30 
31,36 6,56 

2 2264625.00 473433.80 
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3 2264814.66 473054.13 

4 2264759.10 473046.19 

5 2264435.62 473136.19 

6 2263761.48 473383.38 

7 2263804.00 473467.30 

8 2263963.90 473467.50 

9 2263994.30 473635.70 

10 2264111.10 473693.80 

11 2264226.10 473747.70 

12 2264322.10 473581.50 

VIII. Huyện Yên Thủy 

bổ sung 03 vị trí) 
      118,6 26,92 

1  

Xóm Hợp Nhất, 

xã Bảo Hiệu, 

huyện Yên Thuỷ 

1 2267279.39 466388.78 

36,6 6,22 

2 2267458.53 465896.67 

3 2267155.70 465770.76 

4 2266926.35 465733.09 

5 2266540.63 465730.73 

6 2266651.55 466171.24 

7 2266970.79 466151.07 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

Xóm Hợp Lý, xã 

Bảo Hiệu, huyện 

Yên Thuỷ 

1 2268262.51 465946.92 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

14,83 

2 2268177.18 466032.49 

3 2268167.73 466094.99 

4 2268226.95 466163.30 

5 2268683.48 466394.67 

6 2268468.34 466663.08 

7 2268193.71 466873.66 

8 2268045.95 466809.25 

9 2267755.36 466470.21 

10 2267711.53 466304.70 

11 2267803.94 465956.69 

12 2267984.93 465830.57 

13 2268165.42 466021.5 
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14 2268254.67 465938.02 

3  

Xóm Yên Tân, 

xã Lạc Lương, 

huyện Yên Thuỷ 

1 2266284.34 456559.09 

32,0 5,87 

2 2266314.36 456450.58 

3 2266224.21 456430.37 

4 2266132.34 456409.00 

5 2266148.95 456301.65 

6 2266346.23 456335.37 

7 2266404.26 456125.59 

8 2266297.29 455571.97 

9 2265999.20 455666.83 

10 2265975.68 456575.13 

IX. Huyện Cao Phong 

(bổ sung 03 vị trí) 
      37,5 8,96 

1  

Xóm Nam Sơn 2, 

xã Thu Phong, 

huyện Cao 

Phong 

1 2294654.71 431021.16 

15,9 3,71 

2 2294758.74 431116.33 

3 2294753.03 431327.13 

4 2294550.54 431436.45 

5 2294357.60 431328.78 

6 2294431.08 431201.14 

2  

Xóm Tiềng, 

xã Bắc Phong, 

huyện Cao 

Phong 

1 2293555.17 428277.31 

11,0 2,42 

2 2293456.00 428233.12 

3 2293356.64 428218.11 

4 2293295.86 428275.29 

5 2293282.42 428399.18 

6 2293066.70 428610.53 

7 2293244.97 428694.47 

8 2293443.99 428555.52 

3  

Xóm Thang, xã 

Thạch Yên, 

huyện Cao 

Phong 

1 2281740.94 433292.10 

10,6 2,83 
2 2281737.52 433340.08 

3 2281679.03 433420.30 

4 2281678.77 433459.95 
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5 2281645.30 433565.75 

6 2281488.86 433493.36 

7 2281424.23 433445.54 

8 2281280.30 433353.97 

9 2281304.11 433224.82 

10 2281337.65 433173.56 

11 2281471.70 433216.81 

12 2281615.12 433235.35 

13 2281697.26 433264.05 

X. Huyện Lạc Sơn 

(bổ sung 03 vị trí) 
  

  
  28,89 6,81 

1  

Mỏ đất xã Văn 

Nghĩa 01, huyện 

Lạc Sơn 

1 2270173.75 447739.67 

11,0 4,03 

2 2270021.00 448047.00 

3 2269927.52 448074.54 

4 2269736.61 447993.40 

5 2269817.34 447796.06 

6 2269942.58 447645.04 

 

2  

 

Mỏ đất xã Văn 

Nghĩa 02, huyện 

Lạc Sơn 

1 2269240.09 441844.40 

 

11,89 

 

2,18 

2 2269216.21 442400.92 

3 2269142.69 442423.69 

4 2269052.56 442426.51 

5 2269004.99 442122.69 

6 2269026.71 441839.47 

7 2269128.69 441840.52 

3  

Mỏ đất Dộc Cốc, 

T.T Vụ Bản, 

huyện Lạc Sơn  

1 2263302.52 443257.74 

6,0 0,60 

2 2263340.13 443354.49 

3 2263418.04 443380.02 

4 2263465.05 2263465.05 

5 2263475.79 443521.11 

6 2263443.56 443603.08 

7 2263305.21 443580.23 

8 2263182.98 443513.05 
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9 2263165.52 443457.95 

10 2263195.07 443363.89 

11 2263240.74 443271.17 

12 2263282.38 2263240.74 

 

4. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 

79/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, phê 

duyệt Dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, 

cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2019, 

tầm nhìn đến năm 2024. 

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Sở Xây dựng: Tổ chức bố quy hoạch theo quy định tại Khoản 4, 

Điều 12, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; 

phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý hoạt động thăm dò, khai 

thác và sử dụng khoáng sản tại các khu vực được bổ sung, điều chỉnh quy 

hoạch để kịp thời báo cáo, đề xuất việc thực hiện quy hoạch phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Cập nhật vị trí các điểm mỏ vào quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định; chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện thủ tục thăm dò, cấp phép 

khai thác và sử dụng khoáng sản đối với các khu vực được bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch theo quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cập nhật các vị trí mỏ được bổ sung vào quy 

hoạch tỉnh, đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo quy hoạch. 

4. Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình có khu vực 

mỏ được bổ sung, điều chỉnh cập nhật vị trí vào quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định. 
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Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật trong 

lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và pháp luật có liên quan đến các tổ chức, cá 

nhân hoạt động khoáng sản và người dân địa phương nâng cao ý thức bảo vệ 

tài nguyên khoáng sản. 

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình khai thác tài 

nguyên khoáng sản trên địa bàn; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại các khu 

vực khai thác khoáng sản; tổ chức bảo vệ các khu vực chưa có quy hoạch, các 

khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác khoáng sản theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Quách Tất Liêm  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số: 1868/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày 30 tháng  8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn  

điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 tỉnh Hòa Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 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 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

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

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
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trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số 70/TTr- 

SKHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

sửa đổi, bổ sung (05 thủ tục cấp tỉnh) trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.  

(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính (TTHC) tại 

Quyết định này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: 

csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh 

(địa chỉ:http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh (địa chỉ: http://sokehoach.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ (thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết), trình Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt. Thời gian chậm nhất ngày 8/9/2022. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có 

liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại 

Quyết định này trên cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sokehoach.hoabinh.gov.vn/
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Sở, ngành và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh theo quy định. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan đồng bộ hóa dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

THÀNH LẬP VÀ SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––––––– 

Phần I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

STT Tên TTHC/Mã TTHC 
THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT 

ĐỊA ĐIỂM 

THỰC HIỆN 
LỆ PHÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ QUAN THỰC HIỆN 

1 

Thành lập doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do cơ 

quan đại diện chủ sở hữu 

(Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quyết định thành lập 

2.000529.000.00.00.H28 

- Trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

Hồ sơ, các cơ 

quan liên quan 

gửi văn bản 

tham gia ý kiến 

đối với các nội 

dung thuộc 

phạm vi quản lý 

đến Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

để tổng hợp và 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình 

Không có  

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014;  

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan 

liên quan và tổ chức thẩm 

định; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra 

Quyết định thành lập. 
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lập báo cáo 

thẩm định. 

- Trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận được 

ý kiến của các 

cơ quan liên 

quan, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

lập báo cáo 

thẩm định và gửi 

cơ quan đại diện 

chủ sở hữu. 

- Cơ quan 

đại diện chủ sở 

hữu ra quyết 

định thành lập 

doanh nghiệp 

trong thời hạn 

30 ngày làm 

việc kể từ ngày 

được Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt chủ 

trương. 
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2 

Hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ sở 

hữu (Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quyết định thành lập 

hoặc được giao quản lý 

2.001061.000.00.00.H28 

30 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được Hồ 

sơ 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình 

Không có 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014;  

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan 

liên quan và tổ chức thẩm 

định; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra 

Quyết định Hợp nhất, sáp 

nhập doanh nghiệp. 

3 

Chia, tách doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu (Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) quyết 

định thành lập hoặc được 

giao quản lý 

2.001025.000.00.00.H28 

- Trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

Hồ sơ, các cơ 

quan liên quan 

gửi văn bản 

tham gia ý kiến 

đối với các nội 

dung thuộc 

phạm vi quản lý 

đến Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình 

Không có 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014;  

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan 

liên quan và tổ chức thẩm 

định; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra 

Quyết định chia, tách doanh 

nghiệp. 
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ý kiến của các 

cơ quan liên 

quan, Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

lập báo cáo 

thẩm định, trình 

Thủ tướng 

Chính phủ xem 

xét, phê duyệt 

chủ trương. 

- Ủy ban 

nhân dân tỉnh ra 

quyết định chia, 

tách doanh 

nghiệp trong 

thời hạn 30 ngày 

làm việc kể từ 

ngày Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt chủ 

trương. 

4 

Tạm ngừng, đình chỉ hoạt 

động, chấm dứt kinh 

doanh tại doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ (do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết 

Trong thời hạn 

02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ  

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình 

Miễn lệ phí 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan 

liên quan và tổ chức thẩm 

định; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra 



36                                                                  CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 09-09-2022 

 
định thành lập hoặc giao 

quản lý) 

1.002395.000.00.00.H28 

(cắt giảm 30% 

thời gian giải 

quyết). 

CP; 

- Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

quyết định tạm ngừng, đình 

chỉ hoạt động, chấm dứt kinh 

doanh. 

5 

Giải thể doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ (do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thành lập hoặc giao 

quản lý) 

2.001021.000.00.00.H28 

Tối đa 

không quá 30 

ngày làm việc, 

người có thẩm 

quyền quyết 

định giải thể 

công ty thành 

lập Hội đồng 

giải thể để thẩm 

định đề nghị giải 

thể doanh 

nghiệp. 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình 

Không có 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp 

nhận hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan 

liên quan và tổ chức thẩm 

định; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra 

quyết định giải thể doanh 

nghiệp. 
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Phụ lục II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

––––––––––– 

1. Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập 

a) Trình tự thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh lập Hồ sơ gốc đề nghị thành lập doanh nghiệp gửi Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định. 

- Sau khi nhận đủ Hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến của Bộ 

Tài chính, Bộ quản lý ngành. 

Khi nhận được Hồ sơ, các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối 

với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và 

lập báo cáo thẩm định. 

- Khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

lập báo cáo thẩm định và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ 

trương thành lập doanh nghiệp. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập doanh nghiệp sau khi được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử e-office; 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp. 
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- Đề án thành lập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp; 

b) Tên gọi, mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp và thời gian hoạt động; 

c) Địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm xây dựng cơ sở sản 

xuất, kinh doanh và diện tích đất sử dụng; chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có); 

d) Nhiệm vụ do Nhà nước giao; ngành, nghề kinh doanh; danh mục sản 

phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; 

đ) Đánh giá sự phù hợp của việc thành lập doanh nghiệp với chiến lược, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; 

e) Tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản 

phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; công nghệ dự kiến áp dụng vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 

năm sau khi thành lập; 

g) Mức vốn điều lệ; dự kiến tổng vốn đầu tư (trường hợp thành lập doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gắn với thực hiện dự án đầu tư); 

nguồn và hình thức huy động số vốn còn lại ngoài nguồn vốn đầu tư ban đầu của 

Nhà nước; phương án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện pháp tạo vốn lưu 

động đối với doanh nghiệp; 

h) Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội; 

i) Dự kiến khả năng cung ứng nguồn lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng 

lượng, công nghệ và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động sau khi thành lập. 

d) Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ gốc.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, các cơ quan 

liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý 

đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và lập báo cáo thẩm định. 
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- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ 

quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định và gửi cơ quan đại 

diện chủ sở hữu. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định thành lập doanh nghiệp trong 

thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ 

trương. 

e) Cơ quan thực hiện chủ trì thẩm định: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan liên quan và tổ 

chức thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân 

tỉnh ra quyết định thành lập doanh nghiệp. 

i) Lệ phí: Không có 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Có ngành, lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành 

lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

- Đảm bảo đủ vốn điều lệ theo quy định: 

+ Doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 

tỷ đồng. 
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+ Trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp 

định thì ngoài điều kiện nêu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập 

không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó. 

+ Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo 

đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà 

nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn mức 

quy định nêu trên (100 tỷ đồng) nhưng không thấp hơn mức vốn pháp định quy 

định đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định 

- Có Hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

- Việc thành lập doanh nghiệp phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

2. Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định 

thành lập hoặc được giao quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 

- Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phối hợp, thống 

nhất lập Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, trình cơ quan quyết định thành lập hoặc 

được giao quản lý xem xét, quyết định. 
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- Khi nhận được Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt Hồ sơ và ra quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

- Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập, người đại diện theo pháp luật 

của các doanh nghiệp cùng ký vào Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và có trách nhiệm 

triển khai thực hiện Đề án hợp nhất, sáp nhập. 

- Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử e-office; 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 

- Đề án hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau: 

a) Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập; 

b) Sự cần thiết của việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; sự phù hợp với 

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; 

c) Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập; 

d) Phương án sắp xếp, sử dụng lao động; 

đ) Phương án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết 

các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập; 

e) Thời hạn thực hiện hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 
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- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán 

và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm hợp nhất, sáp nhập; 

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi hợp nhất, 

sáp nhập; 

- Dự thảo Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo quy định tại Điều 200, Điều 

201 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 

(nếu có). 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị hợp 

nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định số 

23/2022/NĐ-CP thẩm định, phê duyệt Hồ sơ và ra quyết định hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập báo 

cáo thẩm định. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện hợp 

nhất, sáp nhập. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh 

i) Lệ phí: Không có 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được hợp nhất, sáp 

nhập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp 

xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp 

chưa được quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ quy định của 

Luật Cạnh tranh về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

3. Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp lập Hồ sơ đề nghị chia, tách gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để 

thẩm định. 

- Sau khi nhận đủ Hồ sơ đề nghị chia, tách, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì lấy 

ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành. 



44                             CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 09-09-2022 

 

Khi nhận được Hồ sơ, các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối 

với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

- Khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh lập 

báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chia, tách doanh nghiệp sau khi được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. 

- Sau khi có quyết định chia, tách, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai 

thực hiện Đề án chia, tách. 

- Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chia, tách thực hiện các thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử e-office; 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình; 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị chia, tách doanh nghiệp; 

- Đề án chia, tách doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi chia, tách; 

b) Sự cần thiết của việc chia, tách doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lược, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; 

c) Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi chia, tách; 

d) Phương án sắp xếp, sử dụng lao động; 

đ) Phương án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết 

các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc chia, tách; 

e) Thời hạn thực hiện chia, tách doanh nghiệp; 
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g) Trường hợp chia, tách doanh nghiệp để hình thành các doanh nghiệp mới 

thì Đề án chia, tách doanh nghiệp bao gồm thêm các nội dung khác quy định tại 

Khoản 3 Điều 6 Nghị định 23/2022/NĐ-CP. 

- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán 

và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm chia, tách; 

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi chia, tách; 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc chia, tách doanh nghiệp (nếu có). 

d) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ gốc.  

đ) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, các cơ quan 

liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý 

đến Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ 

quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chia, tách doanh nghiệp trong thời hạn 

30 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm định và lập báo 

cáo thẩm định. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định chia, tách doanh nghiệp. 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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- Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (hoặc không phê duyệt) chủ 

trương. 

- Trong trường hợp được phê duyệt chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh ra 

quyết định chia, tách. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được chia, tách khi 

đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Việc chia, tách doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi mới 

doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp chưa được 

quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Các doanh nghiệp mới hình thành sau khi chia, tách phải đảm bảo đủ điều 

kiện như đối với thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Nghị định số 

23/2022/NĐ-CP. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

4. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh 
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nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định thành lập hoặc giao quản lý) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tạm ngừng, đình chỉ hoạt 

động, chấm dứt kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tạm 

ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh theo quy định của pháp luật, cụ 

thể: thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” theo quy định tại: 

+ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

+ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp; 

+ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh doanh nghiệp để ra quyết định tạm ngừng kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử e-office; 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình; 

c) Thành phần hồ sơ: 

Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”. 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc. 

đ) Thời hạn giải quyết:  
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- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (cắt 

giảm 30% thời gian giải quyết).  

 e) Cơ quan thực hiện: Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”. 

i) Lệ phí: Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh”. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời 

hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (Phụ lục II-19, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh theo yêu 

cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp. 
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- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 
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TÊN DOANH NGHIỆP  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ………….. ………, ngày ….. tháng …..năm ….. 

  

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 

đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………………… 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………… 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………… 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế): …………………… Ngày cấp ..../.../…. Nơi cấp: 

……………… 

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh1:  

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày....tháng....năm……….đến hết 

ngày....tháng....năm… 

Lý do tạm ngừng: ………………………………………………………… 

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh 

doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”. 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày ... tháng... năm ... đến hết ngày ... 

tháng... năm ... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 
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Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) 

…………………………………………………………… 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

………………… 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): …………………….Ngày cấp …../…../…. Nơi cấp: … 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………… 

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………… 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): ……………………….Ngày cấp ..../..../… Nơi cấp: 

…………… 

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………… 

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo2: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày ..... tháng....năm………… 

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………… 

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị 

Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”: 

□ Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

□ Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Mã Số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): ……………………….Ngày cấp …./…./… Nơi cấp: ………… 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày....tháng....năm…… đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 

……………………………………………………………………………….. 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……. 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): ………...Ngày cấp: ……/………/……….. Nơi cấp: 

…………………… 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh: ………………………………………………………………… 

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………… 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………….Ngày cấp: ..../ ..../……………. 

Nơi cấp: ………………….. 

Lý do tiếp tục kinh doanh:  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/  

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)3 
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1 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước 

khi tạm ngừng kinh doanh. 

2 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước 

khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 

3 - Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông 

báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc 

doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông 

báo đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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5. Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Khi xác định doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp xem xét giải 

thể quy định tại Điều 39 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP, người có thẩm quyền quyết 

định giải thể doanh nghiệp ra quyết định giải thể và thành lập Hội đồng giải thể để 

thực hiện các bước giải thể doanh nghiệp. 

- Người có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp theo các nội 

dung quy định tại Điều 42 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP. 

- Sau khi có quyết định giải thể: 

+ Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 43 Nghị 

định số 23/2022/NĐ-CP; 

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 45 Nghị 

định số 23/2022/NĐ-CP; 

+ Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế có trách nhiệm ban hành văn 

bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp khi nhận được văn 

bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

- Hội đồng giải thể tự động chấm dứt hoạt động khi doanh nghiệp đã hoàn 

tất các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật và cơ quan đăng ký kinh doanh 

chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử e-office; 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình; 

c) Thành phần hồ sơ:  
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Văn bản đề nghị giải thể doanh nghiệp 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

Tối đa không quá 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải 

thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể doanh 

nghiệp. 

e) Cơ quan thực hiện: 

Người quyết định thành lập doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh  

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan thanh tra, kiểm toán, thuế hoặc các cơ quan chức năng khác của 

Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát hiện doanh nghiệp rơi vào 

tình trạng phải giải thể. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định giải thể doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bị xem xét giải thể 

trong các trường hợp sau: 

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác; 
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+ Doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính, được đặt vào tình trạng 

giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc phục, 

phương án cơ cấu lại mà không phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh và 

không thực hiện được các hình thức chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại khác theo quy 

định của pháp luật; 

+ Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 

năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết; 

+ Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết; 

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quy 

định gia hạn. 

- Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án 

hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ của doanh nghiệp. 

- Việc giải thể doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi mới 

doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp việc giải thể 

chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản về sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định (trừ trường hợp doanh nghiệp giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà 

không có quy định gia hạn). 

Trường hợp không còn đáp ứng các điều kiện giải thể nêu trên hoặc đã lâm 

vào tình hạng phá sản thì cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định sắp xếp theo hình thức khác hoặc thực hiện phá sản. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 

thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Số: 1871/QĐ-UBND 
 

Hòa Bình, ngày   30 tháng  8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về 

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

Chính phủ về 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 nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-BNN-TY ngày 17/8/2022, Bộ trưởng Bộ Nông 

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

sung, 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 666/TTr-SNN ngày 25/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

được sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định 

này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ 

“csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh 

(địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở Nông 

nghiệp và PTNT (địa chỉ: http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng 

thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh theo quy định.  

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan đồng bộ hóa dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Quy trình nội bộ của các thủ tục này thực hiện theo Quyết định số 1624/QĐ-

UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/
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 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA 

BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số  1871/QĐ-UBND ngày  30   tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––   

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 (Sửa đổi, bổ sung mức Phí/Lệ phí: 02 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Chăn nuôi công bố tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 

03/8/2022Chủ tịch UBND tỉnh). 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính/Mã TTHC 

Thời gian 

giải quyết 

(Cắt giảm 

30%TGGQ) 

Địa điểm 

thực hiện 

Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích 
Phí, lệ phí 

Văn bản QPPL quy định việc 

sửa đổi, bổ sung TTHC 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

 TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH     

* Lĩnh vực Chăn nuôi     

1 
Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi 

a) Đối với 

cơ sở sản 

xuất thức ăn 

Trung 

tâm  

Phục vụ 

x x 
- Thẩm định cấp 

giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-

CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-46-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-13-2020-nd-cp-465918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-46-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-13-2020-nd-cp-465918.aspx
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thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt 

hàng. 

  

1.008126.000.00.00.H28 

hỗn hợp 

hoàn chỉnh, 

thức ăn đậm 

đặc: 17 

ngày. 

b) Đối với 

cơ sở sản 

xuất (sản 

xuất, sơ 

chế, chế 

biến) thức 

ăn truyền 

thống nhằm 

mục đích 

thương mại, 

theo đặt 

hàng: 07 

ngày 

 

 

Hành 

chính 

cổng 

tỉnh 

xuất thức ăn 

chăn nuôi 

(trường hợp phải 

đánh giá điều 

kiện thực tế): 

5.700.000 

đồng/01 cơ 

sở/lần 

- Thẩm định cấp 

giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn 

chăn nuôi 

(trường hợp 

không đánh giá 

điều kiện thực 

tế): 1.600.000 

đồng/01 cơ 

sở/lần 

- Thẩm định 

đánh giá giám 

sát duy trì điều 

kiện sản xuất 

thức ăn chăn 

nuôi: 1.500.000 

đồng/cơ sở/01 

một số điều của Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi. 

- Quyết định số 2732/QĐ-

BNN-CN ngày 19/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc về 

việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Quyết định số 3117/QĐ-BNN-

TY ngày 17/8/2022, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
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lần. 

2 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt 

hàng 

  

1.008127.000.00.00.H28 

 

3,5 ngày 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

Hành 

chính 

cổng 

tỉnh 

x x 

- Thẩm định cấp 

lại (trường hợp 

không đánh giá 

điều kiện thực 

tế): 250.000 

đồng/01 cơ 

sở/lần 

- Thẩm định 

đánh giá giám 

sát duy trì điều 

kiện sản xuất 

thức ăn chăn 

nuôi: 1.500.000 

đồng/cơ sở/01 

lần. 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-

CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi. 

- Quyết định số 2732/QĐ-

BNN-CN ngày 19/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc về 

việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Quyết định số 3117/QĐ-BNN-

TY ngày 17/8/2022, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc công bố thủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-46-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-13-2020-nd-cp-465918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-46-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-13-2020-nd-cp-465918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
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tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  

 LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. (Kể cả trường hợp cơ sở đã được Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi mà thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất). 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả: 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm nhận hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy 

đủ thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá 

nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.  

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bứu chính (hoặc) qua môi trường 

mạng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đủ 

điều kiện theo quy định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo 

cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm 

đặc, thức ăn bổ sung:  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định nội dung hồ sơ. 
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Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 14 ngày làm việc, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ 

sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định tại khoản 2, điều 11 Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi và lập biên bản theo Mẫu số 05.TACN, phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi. 

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời gian 06 tháng kể từ 

ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả 

khắc phục bằng văn bản đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được 

thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết). 

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời gian 03 ngày làm việc, kể 

từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 

06.TACN, phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 

13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi 

truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định nội dung hồ sơ; trường hợp đạt 

yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 06.TACN, phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 
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phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

+ Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu phải đánh giá điều kiện thưc tế để 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thì Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 10, 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn nuôi. 

- Bước 3: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính, hoặc qua môi trương mạng đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi theo Mẫu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi; 

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất theo Mẫu số 02.TACN Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất theo Mẫu số 03.TACN 

Phụ lục I, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Bản tóm tắt quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất 

thức ăn truyền thống và nguyên liệu đơn. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết: (Cắt giảm 30%TGGQ) 
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a) Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc: 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.  

+ Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở 

sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ. 

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong 

thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bứu chính (hoặc) qua môi trường 

mạng: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 03 ngày làm việc. 

+ Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở 

sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ. 

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong 

thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế. 

b) Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn truyền thống 

nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng: 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. 

+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bứu chính (hoặc) qua môi trường 

mạng: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 03 ngày làm việc. 
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+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. 

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi (theo Mẫu số 06.TACN, phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi). 

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi: không. 

1.8. Phí, lệ phí:  

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế): 5.700.000 đồng/01 cơ sở/lần; 

- Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 1.600.000 đồng/01 cơ sở/lần; 

- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi: 1.500.000 đồng/cơ sở/01 lần. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi theo Mẫu số 01.TACN Phụ lục I, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 
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- Mẫu Bản thuyết minh điều kiện sản xuất theo Mẫu số 02.TACN Phụ lục 

I, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi;  

- Mẫu Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất theo Mẫu số 

03.TACN Phụ lục I, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

1.10.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất 

thải nguy hại, hóa chất độc hại; 

b) Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều từ nguyên 

liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các khu sản xuất để 

tránh nhiễm chéo; 

c) Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi: 

Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được làm 

bằng vật liệu dễ vệ sinh, không gây nhiễm chéo, không thôi nhiễm chất độc hại từ 

thiết bị sang thức ăn chăn nuôi; khu vực chứa thức ăn chăn nuôi bảo đảm thông 

thoáng, có đủ ánh sáng để quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống ẩm để 

không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh 

vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật; 

d) Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo 

của tổ chức, cá nhân cung cấp; 

đ) Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm 

bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi: Cơ sở sản 

xuất thức ăn chăn nuôi phải có biện pháp để kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim loại, 

bụi) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm; có biện pháp kiểm soát, phòng, chống động 
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vật xâm nhập vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ sản phẩm; có biện pháp phòng, 

chống mối mọt; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải để tránh nhiễm bẩn cho 

sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường; có biện pháp bảo hộ, vệ sinh cho người 

lao động và khách tham quan khu vực sản xuất; 

e) Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy 

định; 

g) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn 

nuôi trong quá trình sản xuất; 

h) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các 

chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau 

thu hoạch; 

i) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có biện pháp 

kiểm soát bảo đảm không phát tán, gây nhiễm chéo giữa các loại kháng sinh khác 

nhau, giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không chứa 

kháng sinh; 

k) Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. 

1.10.2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải 

đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, i và k khoản 1 Điều 

này. 

(Điều 38 Luật Chăn nuôi; Điều 9 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi) 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
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- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

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

mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc 

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

- Quyết định số 3117/QĐ-BNN-TY ngày 17/8/2022, Bộ trưởng Bộ Nông 

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

sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 01.TACN 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: ……….   

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN  CHĂN NUÔI 

Kính gửi: ……………………………… 

1. Tên cơ sở đề nghị: ................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................. 

- Địa chỉ sản xuất: ...................................................................................... 

- Số điện thoại: ............... Số fax:.................. E-mail:................................... 

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập: 

……………………………………… 

2. Đăng ký cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng cụ thể như sau: 

STT Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi 
Đăng ký sản 

xuất (đánh dấu x) 

Công suất 

thiết kế 

(tấn/năm) 

1 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh     

2 Thức ăn đậm đặc     

3 Thức ăn truyền thống     

4 Thức ăn bổ sung (dạng hỗn hợp)     

5 Thức ăn bổ sung (nguyên liệu đơn)     

6 Loại khác (nếu có)     

3. Đăng ký cấp lần đầu: □ 

Đăng ký cấp lại: □                                    Lý do đăng ký cấp lại: 

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

theo quy định của pháp luật. 

  ……, ngày …. tháng….. năm .... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
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(Ký tên, đóng dấu) 

 Mẫu số 02.TACN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

THUYẾT MINH 

Điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(Kèm theo đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi số …… ngày … tháng …..năm…) 

1. Tên cơ sở sản xuất:.................................................................................. 

2. Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi đăng ký sản xuất: ............................. 

..................................................................................................................... 

3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có xác 

nhận của cơ sở, nếu có): 

- Thực hành sản xuất tốt (GMP) Có □ Không □ 

- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn 

(HACCP) 
Có □ Không □ 

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000) Có □ Không □ 

- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) Có □ Không □ 

- Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn thực 

phẩm 
Có □ Không □ 

- Hệ thống khác: .......................................................................................... 

4. Thuyết minh điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả trường 

hợp thay đổi địa điểm sản xuất, dây chuyền thiết bị, sản xuất đối với cơ sở đã 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi): 

a) Địa điểm sản xuất: (Mô tả diện tích, vị trí). 

b) Nhà xưởng, trang thiết bị (sơ đồ bố trí nhà xưởng, mô tả tóm tắt thiết bị, 

dây chuyền). 

c) Mô tả thông tin cơ sở đã có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật.  

  ....., ngày ....... tháng ....... năm .... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03.TACN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

QUY TRÌNH 

Kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(Kèm theo đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  

sản xuất thức ăn chăn nuôi số …… ngày … tháng …..năm…) 

1. Quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi do cơ sở tự xây dựng, 

bảo đảm nguyên tắc truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu và sản phẩm, bảo đảm 

chất lượng sản phẩm. 

2. Các nội dung của quy trình*: 

a) Kiểm soát chất lượng nước phục vụ sản xuất (đối với trường hợp có sử 

dụng nước trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi): 

- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật chất lượng nước phục vụ sản xuất, phù hợp với 

tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có). 

- Quy định kế hoạch đánh giá chất lượng nước và có biện pháp khắc phục 

xử lý nếu không đạt chất lượng. 

- Quy định bộ phận hoặc người chịu trách nhiệm. 

b) Kiểm soát nguyên liệu đầu vào: 

- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu trước khi nhập kho, 

trước khi sản xuất. 

- Quy định đánh giá năng lực nhà cung cấp nguyên liệu để có biện pháp 

kiểm soát chất lượng nguyên liệu phù hợp. 

- Quy định đánh giá chất lượng nguyên liệu (thông qua tài liệu kèm theo lô 

hàng, ví dụ: các thông tin trên nhãn sản phẩm, hạn sử dụng, xuất xứ, phiếu kết 

quả phân tích chất lượng, cảm quan, lấy mẫu thử nghiệm…). 

- Xây dựng kế hoạch lấy mẫu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn 

dựa trên đánh giá nguy cơ. 

- Quy định biện pháp bảo quản nguyên liệu, kế hoạch giám sát chất lượng 

nguyên liệu trong quá trình bảo quản. 

- Quy định biện pháp xử lý nguyên liệu không đạt chất lượng và an toàn. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

c) Kiểm soát bao bì, vật dụng chứa nguyên liệu và thành phẩm: 
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- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, vật dụng chứa nguyên liệu, 

thành phẩm để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn chăn nuôi. 

- Quy định biện pháp kiểm soát chất lượng bao bì, vật dụng. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

d) Kiểm soát quá trình sản xuất và thành phẩm: 

- Tùy từng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi mà quá trình sản xuất cần được 

kiểm soát các nội dung như công thức trộn, nguyên liệu đưa vào sản xuất, cân, 

nghiền, trộn, vật dụng chứa, đóng bao, ghi nhãn, bảo quản, ghi nhật ký lô sản 

xuất đảm bảo truy xuất được thông tin của các nguyên liệu có trong thành phẩm. 

- Kế hoạch lấy mẫu thành phẩm để đánh giá chất lượng và an toàn (có tài 

liệu chứng minh kế hoạch lấy mẫu dựa trên nguyên tắc đánh giá nguy cơ rủi ro). 

- Quy định biện pháp bảo quản thành phẩm, ghi nhãn. 

- Quy định biện pháp xử lý các thức ăn thành phẩm không đạt chất lượng và 

an toàn. 

- Quy định biện pháp khắc phục khi phát hiện không thực hiện đúng nội 

dung này. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

đ) Kiểm soát tái chế: 

- Quy định các trường hợp phải tái chế. 

- Phương pháp tái chế. 

- Mục đích tái chế, nhật ký tái chế, thử nghiệm sau tái chế. 

- Quy định xử lý nếu kết quả tái chế không phù hợp. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

e) Kiểm soát mẫu lưu và lưu mẫu: 

- Phương pháp lấy mẫu cho từng loại thức ăn (vị trí lấy mẫu, khối lượng 

mẫu, thời gian lưu mẫu, người lấy mẫu, cách lấy mẫu….). 

- Quy định về ghi thông tin để nhận biết và truy xuất nguồn gốc mẫu. 

- Quy định thời gian lưu mẫu và biện pháp xử lý mẫu sau khi hết thời hạn 

lưu mẫu. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

g) Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị: 

- Liệt kê (hoặc lập bảng) các loại dụng cụ, thiết bị phải hiệu chuẩn, kiểm 

định. 

- Kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ. 
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- Quy định nhận diện trạng thái cho các thiết bị đo lường (Ví dụ dán tem 

nhãn hiệu chuẩn, kiểm định), trường hợp thiết bị không bảo đảm kỹ thuật thì phải 

có dấu hiệu nhận biết. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

h) Kiểm soát động vật gây hại: 

- Trường hợp tự kiểm soát: Xây dựng phương pháp kiểm soát, tần suất kiểm 

soát động vật gây hại và ghi nhật ký. 

- Trường hợp có sử dụng các đơn vị bên ngoài phải được thể hiện trong quy 

trình. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

i) Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ: 

- Quy định tần suất kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, hóa chất sử 

dụng để vệ sinh (nếu có), ghi nhật ký. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

k) Kiểm soát thu gom và xử lý chất thải: 

- Quy định khu vực thu gom rác. 

- Quy định tần suất di chuyển rác ra khỏi khu vực sản xuất, kho về khu tập 

kết. 

- Trường hợp thuê cơ sở xử lý chất thải thì cơ sở đó phải bảo đảm năng lực 

theo yêu cầu của pháp luật. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

l) Kiểm soát nhiễm chéo kháng sinh đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn 

nuôi có kháng sinh: 

- Quy định quy trình làm sạch thiết bị, dây chuyền sản xuất để tránh phát 

tán, nhiễm chéo kháng sinh giữa các lô sản xuất. 

- Quy định về kiểm soát hàm lượng kháng sinh trong sản phẩm phù hợp với 

hàm lượng được kê đơn thuốc thú y của người kê đơn. 

- Quy định về biện pháp khắc phục, xử lý khi phát hiện trường hợp không 

phù hợp. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 

m) Kiểm soát người ngoài ra, vào và khách thăm quan cơ sở sản xuất. 

- Quy định ghi thông tin người ngoài ra, vào và khách thăm cơ sở sản xuất. 

- Quy định hướng dẫn khách khi thăm quan khu vực sản xuất bảo đảm an 

toàn lao động và không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. 

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm. 
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  .....,ngày ....... tháng ....... năm .... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 Mẫu số 05.TACN 

CƠ QUAN CẤP TRÊN 

CƠ QUAN KIỂM TRA 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

BIÊN BẢN 

Đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Số:............../BB-ĐKSX 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Căn cứ đánh giá: ..................................................................................... 

2. Thời gian đánh giá: ................................................................................ 

3. Tên cơ sở được đánh giá: ....................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................ 

- Số điện thoại: ............. Số fax: ................... Email: ................................ 

- Người đại diện của cơ sở đánh giá: Chức vụ: ......................................... 

- Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (nếu có): ........................ 

- Đánh giá cấp mới: □ Đánh giá giám sát: □ 

4. Địa điểm đánh giá: 

- Địa chỉ: .................................................................................................... 

- Điện thoại:...... Số Fax: .....................Email: ........................................... 

5. Thành phần Đoàn đánh giá: 

Ông/bà: ........................................... Chức vụ: ............................................ 

6. Đại diện cơ sở được đánh giá: 

Ông/bà: ........................................... Chức vụ: ............................................ 

7. Loại sản phẩm của cơ sở được đánh giá sản xuất: ………………… 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT 

1. Nội dung đánh giá thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biên bản này. 

2. Lấy mẫu (nếu có): 

III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ: 

..................................................................................................................... 

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: 

..................................................................................................................... 
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ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

Phụ lục 

BẢNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

(Kèm theo Biên bản đánh giá điều kiện sản xuất  

thức ăn chăn nuôi số:..../BB-ĐKSX) 

 

e Chỉ tiêu đánh giá 

Xếp 

loại chỉ 

tiêu 

Kết quả Diễn giải kết quả 

đánh giá, hành 

động và thời gian 

khắc phục điểm 

không đạt 

Đạt Không đạt 

I ĐÁNH GIÁ CẤP MỚI         

1 

Địa điểm cơ sở sản xuất 

không nằm trong khu vực bị ô 

nhiễm bởi chất thải nguy hại, 

hóa chất độc hại 

A       

2 

Thiết kế khu sản xuất, bố trí 

thiết bị theo quy tắc một 

chiều từ nguyên liệu đầu vào 

đến sản phẩm đầu ra, bảo đảm 

tách biệt giữa các khu sản 

xuất để tránh nhiễm chéo 

B       

3 

Có dây chuyền, trang thiết bị 

phù hợp để sản xuất thức ăn 

chăn nuôi 

        

a 

Có dây chuyền thiết bị sản 

xuất phù hợp với từng loại 

sản phẩm thức ăn chăn nuôi 

A       

b Dây chuyền sản xuất, trang A       
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thiết bị tiếp xúc với thức ăn 

chăn nuôi phải được làm bằng 

vật liệu dễ vệ sinh, không thôi 

nhiễm chất độc hại từ thiết bị 

sang thức ăn chăn nuôi, 

không gây bẩn, không nhiễm 

chéo 

c 

Khu vực chứa thức ăn chăn 

nuôi phải thông thoáng, có đủ 

ánh sáng để nhận biết được 

thông tin bằng mắt thường, có 

giải pháp chống ẩm không 

làm ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm 

B       

d 

Cơ sở sản xuất lên men sinh 

khối vi sinh vật phải có thiết 

bị tạo môi trường, lưu giữ và 

nuôi cấy vi sinh vật 

A       

4 

Có biện pháp bảo quản 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 

theo khuyến cáo của tổ chức, 

cá nhân cung cấp 

B       

5 

Có biện pháp kiểm soát sinh 

vật gây hại, tạp chất, chất thải 

gây nhiễm bẩn để không ảnh 

hưởng đến an toàn, chất 

lượng thức ăn chăn nuôi 

        

a 

Có giải pháp để kiểm soát 

tạp chất (cát sạn, kim loại, 

bụi…) gây nhiễm bẩn vào sản 

phẩm 

B       

b 
Có giải pháp kiểm soát, 

phòng chống sinh vật gây hại 

(côn trùng, chuột, chim…) và 

B       



                                    CÔNG BÁO/Số 37 + 38/Ngày 09-09-2022                      81 

 

 
 

vật nuôi xâm nhập vào khu 

vực sản xuất, khu lưu trữ 

nguyên liệu và thành phẩm; 

phòng, chống mối mọt 

c 

Có giải pháp thu gom và xử 

lý chất thải để tránh nhiễm 

bẩn cho sản phẩm và bảo đảm 

vệ sinh môi trường 

B       

d 

Có giải pháp bảo hộ lao 

động, vệ sinh cho người sản 

xuất và khách tham quan khu 

vực sản xuất. 

B       

6 

Có trang thiết bị, dụng cụ đo 

lường được kiểm định, hiệu 

chỉnh theo quy định 

A       

7 

Có hoặc thuê phòng thử 

nghiệm để phân tích chất 

lượng thức ăn chăn nuôi trong 

quá trình sản xuất 

B       

8 

Người phụ trách kỹ thuật có 

trình độ từ đại học trở lên về 

một trong các chuyên ngành 

chăn nuôi, thú y, sinh học, 

công nghệ thực phẩm, công 

nghệ sau thu hoạch... 

A       

9 

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn 

nuôi chứa kháng sinh phải có 

biện pháp kiểm soát bảo đảm 

không phát tán, gây nhiễm 

chéo giữa các loại kháng sinh 

khác nhau, giữa thức ăn chăn 

nuôi chứa kháng sinh và thức 

ăn chăn nuôi không chứa 

kháng sinh 
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a 

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn 

nuôi chứa kháng sinh phải có 

thiết bị, dụng cụ để pha trộn 

thuốc thú y chứa kháng sinh 

trước khi sản xuất và thiết bị 

pha trộn này phải tách biệt 

với dây chuyền sản xuất thức 

ăn thành phẩm 

A       

b 

Có quy trình làm sạch thiết 

bị, dây chuyền sản xuất để 

tránh phát tán, nhiễm chéo 

kháng sinh giữa các lô sản 

xuất 

A       

10 

Có giải pháp bảo vệ môi 

trường đáp ứng quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

B       

11 

Quy trình kiểm soát chất 

lượng của cơ sở sản xuất bao 

gồm các nội dung của quy 

trình như sau: 

        

a 
Kiểm soát chất lượng nước 

phục vụ sản xuất 
B       

b 
Kiểm soát nguyên liệu đầu 

vào 
B       

c 

Kiểm soát bao bì, vật dụng 

chứa nguyên liệu và thành 

phẩm 

B       

d 
Kiểm soát quá trình sản xuất 

và thành phẩm 
B       

đ Kiểm soát tái chế B       

e Kiểm soát mẫu lưu và lưu B       
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mẫu 

g 
Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu 

chỉnh thiết bị 
B       

h Kiểm soát động vật gây hại B       

i 
Kiểm soát vệ sinh nhà 

xưởng, trang thiết bị, dụng cụ 
B       

k 
Kiểm soát thu gom và xử lý 

chất thải 
B       

l 
Kiểm soát nhiễm chéo 

kháng sinh (nếu có) 
A       

m 
Kiểm soát người ngoài ra, 

vào và khách thăm quan 
B       

II 
ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT 

DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN 
        

12 
Đánh giá duy trì các điều 

kiện theo Mục I 
        

13 

Đánh giá việc áp dụng quy 

trình kiểm soát chất lượng của 

cơ sở sản xuất 

        

14 

Đánh giá việc thực hiện 

nghĩa vụ của cơ sở sản xuất 

thức ăn chăn nuôi 

        

a 

Thực hiện công bố tiêu 

chuẩn áp dụng; công bố hợp 

quy theo quy định 

B       

b 

Thực hiện ghi nhãn hàng 

hóa theo quy định của pháp 

luật về ghi nhãn hàng hóa 

B       
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c 

Công bố hoặc đăng ký thông 

tin sản phẩm trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

B       

d 

Sử dụng nguyên liệu thức ăn 

theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 48 của Luật 

Chăn nuôi 

B       

đ 

Chấp hành việc thanh tra, 

đánh giá của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật, chấp hành 

chế độ báo cáo sản xuất 

B       

Số chỉ tiêu đánh giá thực tế         

Số chỉ tiêu đạt/không đạt         
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Mẫu số 06.TACN 

CƠ QUAN CẤP GIẤY 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số………/GCN-   

  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

Mã số: A/B/C/TACN 

Tên cơ sở…………. …… Địa chỉ trụ sở:……………………………….. 

Số điện thoại: …………………………… Số fax:…………………….... 

Địa chỉ sản xuất:………………………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………… Số fax:……………………… 

Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:........... đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với: 

- Loại sản phẩm: Ghi tên loại thức ăn chăn nuôi (thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp, 

thức ăn bổ sung dạng nguyên liệu đơn). 

- Sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh*. 

   …..ngày …..tháng …..năm …. 

THỦ TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

1. Sau khi cấp, đề nghị gửi 01 bản scan Giấy chứng nhận về Cục Chăn nuôi/Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn nơi có địa chỉ cơ sở sản xuất. 

2. Quy định Mã số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau: 

- A: Là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi có cơ sở sản xuất) theo Quyết định 

số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 

- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, bắt đầu từ số 001. 

- C: là năm cấp Giấy chứng nhận. 

- TACN: Viết tắt của “thức ăn chăn nuôi”. Trường hợp Giấy Chứng nhận do Cục Chăn nuôi 

cấp thì bổ sung thêm ký hiệu “/CN” vào sau ký hiệu TACN. 

- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận thì ghi rõ “Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng 

nhận Mã số……, ngày……”; Mã số Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Mã số 

Giấy chứng nhận đã được cấp lần đầu. 
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*: Trường hợp cơ sở không sản xuất thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh thì không ghi nội 

dung này trong Giấy chứng nhận. 

 

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm nhận hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy 

đủ thành phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá 

nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.  

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bứu chính (hoặc) qua môi trường 

mạng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đủ 

điều kiện theo quy định thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo 

cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-46-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-13-2020-nd-cp-465918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
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2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính, qua môi trương mạng đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

23. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi (theo Mẫu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

13/2020/NĐ- CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn nuôi). 

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông 

tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân (tên cơ sở, tên địa chỉ cơ sở sản xuất, địa chỉ 

trụ sở) trong Giấy chứng nhận. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết: (Cắt giảm 30%TGGQ) 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. 

+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ. 

2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC:  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (theo Mẫu số 

06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 

13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn nuôi) 

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi: Không. 

2.8. Phí, lệ phí: 

- Thẩm định cấp lại (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 

250.000 đồng/01 cơ sở/lần 

- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi: 1.500.000 đồng/cơ sở/01 lần. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi (Mẫu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn nuôi). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

2.10.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Địa điểm cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất 

thải nguy hại, hóa chất độc hại; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-46-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-13-2020-nd-cp-465918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
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b) Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều từ nguyên 

liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các khu sản xuất để 

tránh nhiễm chéo; 

c) Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi: 

Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được làm 

bằng vật liệu dễ vệ sinh, không gây nhiễm chéo, không thôi nhiễm chất độc hại từ 

thiết bị sang thức ăn chăn nuôi; khu vực chứa thức ăn chăn nuôi bảo đảm thông 

thoáng, có đủ ánh sáng để quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống ẩm để 

không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh 

vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật; 

d) Có biện pháp bảo quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo 

của tổ chức, cá nhân cung cấp; 

đ) Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm 

bẩn để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi: Cơ sở sản 

xuất thức ăn chăn nuôi phải có biện pháp để kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim loại, 

bụi) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm; có biện pháp kiểm soát, phòng, chống động 

vật xâm nhập vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ sản phẩm; có biện pháp phòng, 

chống mối mọt; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải để tránh nhiễm bẩn cho 

sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường; có biện pháp bảo hộ, vệ sinh cho người 

lao động và khách tham quan khu vực sản xuất; 

e) Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy 

định; 

g) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn 

nuôi trong quá trình sản xuất; 

h) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các 

chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau 

thu hoạch; 
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i) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có biện pháp 

kiểm soát bảo đảm không phát tán, gây nhiễm chéo giữa các loại kháng sinh khác 

nhau, giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không chứa 

kháng sinh; 

k) Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. 

2.10.2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải 

đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, i và k khoản 1 Điều 

này. 

(Điều 38 Luật Chăn nuôi; Điều 9 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi) 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi; 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

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

mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc 

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

- Quyết định số 3117/QĐ-BNN-TY ngày 17/8/2022, Bộ trưởng Bộ Nông 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-13-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chan-nuoi-433295.aspx
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sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 01.TACN 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ……….   

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

Kính gửi: ……………………………… 

1. Tên cơ sở đề nghị: ................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................. 

- Địa chỉ sản xuất: ...................................................................................... 

- Số điện thoại: ............... Số fax:.................. E-mail:.................................. 

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành 

lập:………... 

2. Đăng ký cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng cụ thể như sau: 

STT Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi 
Đăng ký sản 

xuất (đánh dấu x) 
Công suất thiết 

kế (tấn/năm) 

1 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh     

2 Thức ăn đậm đặc     

3 Thức ăn truyền thống     

4 Thức ăn bổ sung (dạng hỗn hợp)     

5 Thức ăn bổ sung (nguyên liệu đơn)     

6 Loại khác (nếu có)     

3. Đăng ký cấp lần đầu: □ 

Đăng ký cấp lại: □                       Lý do đăng ký cấp lại: 

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

theo quy định của pháp luật. 

   ……, ngày …. tháng….. năm .... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
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(Ký tên, đóng dấu) 

 Mẫu số 06.TACN 

CƠ QUAN CẤP GIẤY 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số………/GCN-   

  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN 

NUÔI 

Mã số: A/B/C/TACN 

Tên cơ sở………….…… Địa chỉ trụ sở:……………………………….. 

Số điện thoại: …………………………… Số fax:…………………….... 

Địa chỉ sản xuất:………………………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………… Số fax:……………………… 

Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:........... đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với: 

- Loại sản phẩm: Ghi tên loại thức ăn chăn nuôi (thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, 

thức ăn đậm đặc, thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp, thức ăn bổ 

sung dạng nguyên liệu đơn). 

- Sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh*. 

  

  …..ngày …..tháng …..năm …. 

THỦ TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

1. Sau khi cấp, đề nghị gửi 01 bản scan Giấy chứng nhận về Cục Chăn nuôi/Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có địa chỉ cơ sở sản xuất. 

2. Quy định Mã số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau: 

- A: Là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi có cơ sở sản xuất) theo Quyết định 

số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 

- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, bắt đầu từ số 001. 

- C: là năm cấp Giấy chứng nhận. 

- TACN: Viết tắt của “thức ăn chăn nuôi”. Trường hợp Giấy Chứng nhận do Cục Chăn nuôi 

cấp thì bổ sung thêm ký hiệu “/CN” vào sau ký hiệu TACN. 
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- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận thì ghi rõ “Giấy chứng nhận này thay thế Giấy 

chứng nhận Mã số……, ngày……”; Mã số Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với Mã 

số Giấy chứng nhận đã được cấp lần đầu. 

*: Trường hợp cơ sở không sản xuất thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh thì không ghi 

nội dung này trong Giấy chứng nhận. 
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