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 PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

05-08-2021 Quyết định số  26/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung phần 

B của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết 

định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015  của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình 

5 

05-08-2021 Quyết định số  27/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình 

9 

05-08-2021 Quyết định số  28/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung tại Điều 4 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

18 
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05-08-2021 Quyết định số  29/2021/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 4 Quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 

02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

21 

05-08-2021 Quyết định số  30/2021/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 1 và 

khoản 2, mục III Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình 

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND  

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình  

25 

05-08-2021 Quyết định số  31/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng   tỉnh Hòa Bình ban 

hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

28 

05-08-2021 Quyết định số  32/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND  ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

31 

05-08-2021 Quyết định số  33/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một 

số điều Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-

34 
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UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

05-08-2021 Quyết định số  34/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 

19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

38 

05-08-2021 Quyết định số  35/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình 

42 

05-08-2021 Quyết định số  36/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

62 

05-08-2021 Quyết định số  37/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình 

65 

06-08-2021 Quyết định số  38/2021/QĐ-UBND  Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp tỉnh Hòa Bình 

82 

 PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

03-08-2021 Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 

chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Sở Xây dựng, Sở 

102 
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Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
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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:    26/2021/QĐ-UBND 

 

 

Hòa Bình, ngày   05  tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung phần B của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo  

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 

 của Uỷ ban nhân dân 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 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1960/TTr-SNV 

ngày  23 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung phần B của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình ban hành kèm 

theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

“B. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ   

I. Sở Nội vụ có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc  

1. Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ. 

2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ 

trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc 

Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về 

nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở 

được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ. 
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3. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

4. Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, 

kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với 

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

II. Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và phòng chuyên môn nghiệp vụ: 

a) Văn phòng Sở Nội vụ;  

b) Thanh tra Sở Nội vụ;  

c) Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; 

d) Phòng Cải cách hành chính và Văn thư, Lưu trữ; 

đ) Phòng Tổ chức biên chế; 

e) Phòng Công chức Viên chức; 

g) Phòng Tôn giáo; 

h) Ban Thi đua - Khen thưởng. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử. 

3. Biên chế của Sở Nội vụ trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, sự 

nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm.” 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ 

của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở theo quy định 

của pháp luật; sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc 

làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 

2021. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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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:    27/2021/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày  05  tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,  

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà 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; 

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 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;  
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Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tại 

Tờ trình số 1863/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2021.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà 

Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng 8 năm 

2021 và thay thế Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà 

Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo 

dục và Đào tạo, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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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 
——————–––——————— 

 

QUY ĐỊNH 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   27/2021/QĐ-UBND  

ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

—————————— 

Chương I 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 

Điều 1. Vị trí, chức năng  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 

nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, 

vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời 

chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy 

định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
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 Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 

tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện 

các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh: 

 a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật 

về giáo dục; phương án tích hợp nội dung về mạng lưới các cơ sở giáo dục và 

đào tạo vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và các quy định có liên quan; 

kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn; kế hoạch, chương trình, dự án phát 

triển giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn; kế hoạch triển khai Đề án đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được phân công trên 

phạm vi địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền; 

 b) Văn bản chấp thuận về việc thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, 

chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại 

học; trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu của trường cao đẳng sư phạm trên 

địa bàn; 

 c) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập 

thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn của địa phương; 

 d) Phê duyệt Phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định; 
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 2. Phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp số lượng người làm việc hàng năm của 

các cơ sở giáo dục công lập trong kế hoạch số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyển dụng hoặc 

phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản 

lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật. 

 4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các cơ sở 

đại học; trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, trung tâm giáo dục 

thường xuyên cấp tỉnh theo phân cấp của Chính phủ. 

 5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo và người có chức danh theo dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn. 

 6. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài 

nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn 

trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác 

truyền thông giáo dục trên địa bàn. 

 7. Tham gia thẩm định thực tế Đề án thành lập, cho phép thành lập cơ sở 

giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn. 

 8. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện 

đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất về thống kê, 

công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 
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Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 Điều 3. Lãnh đạo Sở 

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và 03 (ba) Phó Giám đốc. 

 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Trách nhiệm cụ thể của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: 

a) Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, ban hành quy chế làm việc của Sở và chỉ đạo, kiểm tra việc thực 

hiện; 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân công hoặc ủy quyền. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm 

quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện giải 

quyết thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải chủ động làm việc với Giám 

đốc các Sở, ban, ngành có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; 

c) Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, hoạt động giáo dục của Sở Giáo dục và 

Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh khi có yêu cầu; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn; 
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phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên 

quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

d) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân 

dân tỉnh để quyết định: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay đổi vị trí 

việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng 

đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo (không bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình); công nhận, không công nhận hội đồng trường 

các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở (không bao gồm Hội đồng trường Trường 

Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình); công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, 

chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục 

có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp trung học phổ thông trên địa bàn. 

 3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một 

số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám 

đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám 

đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở.  

 4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, 

khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách 

khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.  

 Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

 1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: 

 - Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học; 

 - Phòng Giáo dục Trung học; 
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 - Phòng Chính trị tư tưởng và Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp; 

 - Phòng Quản lý chất lượng giáo dục; 

 - Phòng Tổ chức cán bộ; 

 - Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 2. Thanh tra.  

 3. Văn phòng. 

 4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:  

 a) Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình; 

 b) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông; 

 c) Các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở B huyện Đà Bắc;  

 d) Các Trường Trung học phổ thông (kể cả trường chuyên); 

 đ) Các Trung tâm (gồm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trung 

tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp - Ngoại ngữ, Tin học…). 

 5. Căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu thực tế của tỉnh, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 Điều 5. Biên chế 

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Cơ quan Sở, các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao 

trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt 
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động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc 

trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Giáo dục và 

Đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. 

2. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí 

việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo xây 

dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức, số lượng người làm việc 

theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:     28/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày   05 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4 của Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Hòa Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-

UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6  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 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 

3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

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

Tờ trình số 535/TTr-SNN ngày 21 tháng 7 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4 của Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-

UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4 như sau: 

 "Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở: 

 a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giám đốc và 04 (bốn)  

Phó Giám đốc. 

b) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân 

tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, 

chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy 

chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;   

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, giúp Giám 

đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và 
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chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ 

được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc 

Sở ủy quyền thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở.  

d) Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ 

chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen 

thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nâng lương, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính 

sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

 2. Bổ sung điểm đ, khoản 4, Điều 4 như sau: 

 4. Các đơn vị sự nghiệp: 

đ) Ban quản lý dự án Xây dựng và Tu bổ các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn".                                                                                                                      

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:     29/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày  05   tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi Điều 4 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

  UỶBAN 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 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 

tháng 10 năm 2015 của  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao 
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động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực 

thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND  

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở  Lao động – Thương binh và Xã hội tại 

Tờ trình số 93/TTr-LĐTBXH ngày 26  tháng 7 năm 2021 dự thảo Quyết định 

sửa đổi Điều 4 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 

số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

     QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Sửa đổi Điều 4, Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành kèm 

theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức” 

1. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và 03 

Phó Giám đốc. 

a) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; 

chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo 

cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại 

biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.  

b) Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt 

công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ 



CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021                           23 

 

 

 

được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được 

Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở. 

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, 

khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách 

khác đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

d) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân 

dân  tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết 

định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các 

đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

2) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm có: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh Tra; 

c) Phòng Kế hoạch –Tài chính; 

d) Phòng Người có công; 

e) Phòng Giáo dục nghề nghiệp; 

g) Phòng Bảo trợ xã hội; 

h) Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; 

i) Phòng Lao động, Việc làm. 

k) Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; 

3) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: 

a) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình; 

b) Trung tâm Công tác xã hội và Qũy bảo trợ trẻ em; 

c) Cơ sở cai nghiện ma túy số I; 
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d) Cơ sở cai nghiện ma túy số II; 

đ) Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi; 

e) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình; 

g) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình. 

Căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và yêu cầu 

thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành 

lập mới, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật. 

4. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quy định cụ thể 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn theo 

hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và phân cấp của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2021 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

Bùi Văn Khánh 
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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:      30/2021/QĐ-UBND 

 

         Hòa Bình, ngày  05   tháng 8 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2, mục III Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình ban hành 

kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 12 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân 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 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 



26                              CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 

của Thanh tra Chính phủ và Bội Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 674/TTr-TTr ngày 

27 tháng 7 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2, mục III, Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Hoà Bình, ban hành kèm 

theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh như sau:  

“1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra và 03 Phó Chánh Thanh tra; 

- Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 

trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh.  

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra 

Chính phủ ban hành và sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ. Việc 

miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Tổng Thanh 

tra Chính phủ. 

- Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu 

trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công; khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

được Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra 

tỉnh. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh 

tra Chính phủ ban hành và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh. Việc miễn 

nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.  

- Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh 

Thanh tra tỉnh và Phó Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật”.  

“2. Các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh 

a) Văn phòng; 

b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1; 

c) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2; 

d) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3; 

e) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng; 

f) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.” 

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm ban hành quy định cụ 

thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao; Sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 

2021;  

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, 

Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:    31/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày   05  tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 

  tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 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 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 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng11 

năm  2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 
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tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2588/TTr-SXD 

ngày 28 tháng 7 năm 2021.   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại mục III của Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa 

Bình ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

 1. Sửa đổi điểm a, khoản 1 như sau: 

 "a) Sở Xây dựng có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc" 

2. Sửa đổi khoản 2 như sau: 

"2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

d) Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; 

c) Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; 

d) Phòng Quản lý xây dựng; 

đ) Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; 

e) Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản." 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

"3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm:  
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a) Trung tâm Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hòa Bình; 

b) Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng." 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: 

Xây dựng, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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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:    32/2021/QĐ-UBND 

 

Hòa Bình, ngày  05  tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông  

tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND 

 ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

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 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 

năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 
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thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn 

hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

85/TTr-STTTT ngày 23 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1. Sửa đổi điểm a khoản 1 như sau: 

“a) Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc”. 

2. Sửa đổi khoản 2 như sau: 

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra Sở; 

c) Phòng Công nghệ thông tin; 

d) Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản; 

e) Phòng Bưu chính – Viễn thông. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm ban 

hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác 

của các phòng chuyên môn thuộc Sở phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao; sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 

2021;  

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

Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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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:   33/2021/QĐ-UBND 

 

         Hòa Bình, ngày   05  tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND  

ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

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 2020;  

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 

tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 124/TTr-SVHTTDL ngày 26 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 

17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1, như sau: 

“1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình là cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch 

và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản 

phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ 

công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn 

theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.”  

2. Sửa đổi tiết a, điểm 1.1, khoản 1, Điều 3 như sau: 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và 03 (ba) Phó Giám đốc”. 
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3. Sửa đổi điểm 1.2, 1.3 khoản 1, Điều 3 như sau: 

“1.2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

Số lượng tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm 07 

phòng: 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

d) Phòng Quản lý văn hóa; 

đ) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; 

e) Phòng Quản lý thể dục thể thao; 

g) Phòng Quản lý du lịch; 

1.3. Các đơn vị sự nghiệp công lập 

a) Bảo tàng tỉnh; 

b) Thư viện tỉnh; 

c) Trung tâm Văn hóa  - Điện ảnh tỉnh; 

d) Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh; 

đ) Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.”  

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban 

hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác 

của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với nhiệm vụ, quyền 
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hạn được giao; sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021. 

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

hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:   34/2021/QĐ-UBND 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày  05  tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí,  

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh  

Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND  

ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

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 31 tháng 12 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 175/TTr-SYT ngày 28 

tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1. Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 3 như sau: 

“a) Sở Y tế có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 4, Điều 3, như sau: 

- Khoản 2, Điều 3: 

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Phòng Tổ chức - Hành chính; 

b) Phòng Kế hoạch-Tài chính;  

c) Phòng Nghiệp vụ Y; 

d) Phòng Nghiệp vụ Dược; 

đ) Thanh tra Sở.” 

- Khoản 3, Điều 3: 
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“3. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế: 

a) Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; 

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.” 

- Khoản 4, Điều 3: 

“4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế: 

a) Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

b) Bệnh viện Y học cổ truyền; 

c) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

d) Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

đ) Trung tâm Pháp y; 

e) Trung tâm Giám định y khoa; 

g) Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình; 

h) Trung tâm Y tế huyện Cao Phong; 

i) Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc; 

k) Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn; 

l) Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy; 

m) Trung tâm Y tế huyện Mai Châu; 

n) Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi; 

o) Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy; 

p) Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc; 
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q) Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn; 

r) Trường Trung cấp y tế.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế 

ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

các phòng trực thuộc và Thanh tra sở và ban hành Quyết định quy định cụ thể 

nhiệm vụ của các tổ chức (Phòng, khoa...) thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021. 

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

Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

Số:    35/2021/QĐ-UBND 

 

 

            CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Hòa Bình, ngày  05 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

 cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 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 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     

358/TTr-STNMT ngày 30 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 

2021 và thay thế Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: 

Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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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 

                        

QUY ĐỊNH 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  35/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản 

lý nhà nước về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi 

trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ 

chức thực hiện các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định 

của pháp luật. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về tài 

nguyên và môi trường thuộc phạm vi, thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh; 
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b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, các chương trình, đề 

án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi 

trường thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Sở Tài nguyên và Môi trường 

và Uỷ ban nhân dân cấp huyện;  

d) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; dự thảo quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và 

các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường sau khi được phê duyệt; tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi 

trường. 

4. Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng 

chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc ủy quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Về đất đai 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung 

phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất 

đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh; 

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân 

dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm 

tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; 

c) Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao 

đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất 

nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc 

nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách 

thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai đối với từng 

loại đất; 

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, 

chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo 

quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc 

trưng dụng đất theo quy định; 

đ) Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất theo thẩm quyền và theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, ký hợp 

đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ 

chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định; 
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e) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài 

nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản lý 

bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây 

dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai; 

g) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; 

h) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh 

nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường 

hợp khác theo quy định của pháp luật trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định; 

i) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc 

gia; 

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, 

tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp 

bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật; 

l) Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai 

thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; 

m) Theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của địa 

phương theo quy định của pháp luật. 

6. Về tài nguyên nước 

a) Lập và tổ chức thực hiện phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra trong quy 

hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật; lập và thực hiện kế hoạch điều hoà, phân 

bổ tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt 
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động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu 

quả, tác hại do nước gây ra; 

b) Khoanh định vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới 

đất, vùng cần bổ sung nhân tạo, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm 

quyền; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo 

quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức xây dựng, quản lý và thực hiện việc quan trắc tài nguyên 

nước đối với mạng quan trắc tài nguyên nước của địa phương; xây dựng, quản 

lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của địa phương; 

d) Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, 

phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo 

thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh 

hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn 

nước; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi 

sông; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi 

lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông; 

đ) Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ 

hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển 

nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thẩm định hồ sơ 

phê duyệt, điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước; 

e) Tổ chức điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; 

kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản 
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lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu 

quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn; 

g) Tổ chức điều tra, đánh giá, xác định và trình công bố dòng chảy tối 

thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và các sông suối không thuộc danh mục lưu 

vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội tỉnh mà có hồ chứa hoặc đã được quy 

hoạch xây dựng hồ chứa có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp 

phải có giấy phép sử dụng tài nguyên nước; 

h) Tổ chức điều tra, đánh giá sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn 

nước nội tỉnh; công bố nguồn nước không còn sức chịu tải; lập danh mục 

nguồn nước nội tỉnh; danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp theo quy 

định; 

i) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn 

nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn 

kiệt; 

k) Tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên 

quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; 

xác nhận về thời gian công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải 

ngừng khai thác theo thẩm quyền; 

l) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc phối hợp thực hiện của các 

cơ quan tham gia điều phối, giám sát đối với lưu vực sông nội tỉnh. 

7. Về tài nguyên khoáng sản 

a) Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề 

xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai 
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thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi được phê duyệt; 

b) Lập phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa 

phương theo quy định; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện có thông tin khoáng sản mới; 

thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

c) Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy 

phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển 

nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần 

diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đề 

nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản; 

 d) Tổ chức tiếp nhận, tính, thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản, hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoảng sản, hồ sơ xác 

định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết việc khảo 

sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò 

khoáng sản của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; 

e) Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản đối với các khoáng sản thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã 

được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy 

định. 

8. Về môi trường 
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a) Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án 

cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; 

b) Tổ chức cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường của dự án; kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần 

cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp kiểm tra, xác nhận hoàn thành toàn 

bộ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khi tiến 

hành thủ tục đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ 

chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các 

dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật; tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, công nhận, cấp, thu 

hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo 

tồn đa dạng sinh học theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm định 

hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, thuê mẫu vật của loài thuộc 

Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép nuôi trồng 

loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

c) Tổ chức quản lý, kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm từ các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật, 

gồm: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm công trình bảo 

vệ môi trường; tiếp nhận, xử lý số liệu quan trắc tự động liên tục đối với nguồn 

thải, nguồn ô nhiễm; kiểm tra, giám sát hoạt động quan trắc định kỳ đối với 

nguồn thải, nguồn ô nhiễm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bảo vệ 

môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý 

theo quy định; 
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d) Tổ chức thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; hướng 

dẫn, kiểm tra hoạt động thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải 

bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tham gia, hướng dẫn, kiểm 

tra việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và các hoạt 

động quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại khác trên địa bàn thuộc trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật; 

đ) Tổ chức điều tra, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện chương 

trình, kế hoạch, đề án, dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi 

trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn theo 

phân công của Ủy ban nhân tỉnh theo quy định của pháp luật; 

e) Tổ chức xây dựng phương án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

lồng ghép vào quy hoạch tỉnh; tổ chức điều tra, đánh giá, lập danh mục, dự án 

thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa 

dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, cảnh quan sinh thái quan 

trọng, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; tổ chức biện pháp bảo tồn loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen các loài bản địa, loài có giá trị 

tại địa phương; quản lý, giám sát hoạt động tiếp cận nguồn gen và tri thức truyền 

thống gắn với nguồn gen theo quy định của pháp luật; kiểm soát các loài sinh vật 

ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ 

sinh vật biến đổi gen; tổ chức kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo đa dạng sinh học, 

xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; tổ chức thực hiện việc 

chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học cấp tỉnh; lập hồ sơ đề 

cử công nhận và thực hiện chế độ quản lý các danh hiệu quốc tế về bảo tồn (khu 

Ramsar, vườn di sản của ASEAN, khu Dự trữ sinh quyển thế giới); 

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự 

cố môi trường; cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố theo quy định của pháp 

luật; 
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h) Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường, thực hiện 

quan trắc môi trường, thông tin về chất lượng môi trường, cảnh báo về ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

i) Tổ chức xây dựng, quản lý dữ liệu, thông tin và xây dựng báo cáo về 

môi trường theo quy định của pháp luật; tham mưu tổ chức thực hiện các chỉ 

tiêu thống kê môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; 

k) Tổ chức xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường 

thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật; 

l) Tổng hợp nhu cầu kinh phí sử dụng nguồn sự nghiệp bảo vệ môi 

trường hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, gửi Sở 

Tài chính để cân đối trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi, giám sát 

việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi 

trường sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật; 

m) Tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nghiệp, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật; giúp 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương 

theo phân công và theo quy định của pháp luật; 

n) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết 

các vấn đề môi trường liên ngành, liên huyện trên địa bàn tỉnh và công tác khai 

thác bền vững tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật. 

9. Về khí tượng thủy văn 

a) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công 

trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; 
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b) Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công 

trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa 

phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 

luật; 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong 

việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang kỹ thuật công trình khí tượng 

thủy văn của trung ương trên địa bàn; 

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch phát triển 

mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu 

khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế 

- xã hội và phòng, chống thiên tai ở địa phương. 

đ) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và truyền, phát tin dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn, phạm vi quản lý; 

e) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt 

hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 

g) Tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định 

mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản 

lý; 

h) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin 

khí tượng thủy văn liên quan đến vận hành của chủ các công trình hồ chứa 

trong thời gian có lũ theo quy định của pháp luật; 

i) Theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo thiên 

tai khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên 

tai trên địa bàn; thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông 
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tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong các công trình, chương trình, quy hoạch, 

kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội; 

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

đôn đốc theo thẩm quyền các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và thực 

hiện các biện pháp phát triển hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn. 

10. Về biến đổi khí hậu 

a) Xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí 

hậu của địa phương;  

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý; 

c) Thực hiện việc lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu trong các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

d) Tổ chức triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh 

giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí 

hậu; xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thuộc 

phạm vi quản lý; 

đ) Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến 

đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp địa phương thuộc thẩm 

quyền quản lý; 

e) Quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon; kiểm soát hoạt động 

sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, chất 

gây hiệu ứng nhà kính tại địa phương theo quy định của pháp luật và theo các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 
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g) Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê 

khí nhà kính cấp quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia; 

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hằng năm lập báo cáo 

về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; 

i) Tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ 

tầng ô-zôn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

11. Về đo đạc và bản đồ 

a) Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, 

dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, Ủy ban 

nhân dân các cấp của địa phương thực hiện; 

b) Tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo trì, 

bảo vệ, di dời, hủy bỏ các công trình hạ tầng đo đạc thuộc phạm vi quản lý; 

c) Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý 

quốc gia, cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; 

d) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, 

bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo 

đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; 

đ) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy 

định của pháp luật; 

e) Tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ, đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật; 
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g) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ trên địa bàn và kiến nghị 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các xuất bản 

phẩm bản đồ có nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản, các xuất 

bản phẩm bản đồ, sản phẩm bản đồ sai sót về kỹ thuật theo quy định; 

h) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa 

bàn; xây dựng báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng 

hợp, báo cáo Chính phủ. 

12. Về viễn thám 

a) Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám 

trong điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng 

phó biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý; 

b) Xác định nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám của địa phương, gửi 

Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận; thực 

hiện thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, công 

bố siêu dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương; gửi bản sao 

dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách 

nhà nước cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu ảnh 

viễn thám quốc gia theo quy định pháp luật; 

c) Thẩm định, quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám theo quy định của 

pháp luật; 

d) Thực hiện các hoạt động bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ các công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám trên địa bàn theo quy 

định pháp luật. 

13. Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường 
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a) Tổ chức thu nhận, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và 

môi trường cấp tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài 

nguyên và môi trường; 

b) Xây dựng, quản trị, vận hành hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, 

các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 

thuộc phạm vi quản lý; thực hiện bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn 

máy tính và an toàn mạng theo quy định; 

c) Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường 

thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ 

công, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội; 

d) Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi 

trường thuộc phạm vi quản lý; kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia; 

đ) Quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

14. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi 

dưỡng nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường đối với công chức Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên 

môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. 

15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện hợp 

tác quốc tế về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và theo 

phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

quy định của pháp luật. 
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 17. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ 

hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

19. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công 

tác của các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở; quản lý về tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức 

trong các tổ chức hành chính thuộc Sở; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở; thực hiện bổ nhiệm, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, 

đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và 

người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và 

theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

20. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính được giao theo quy 

định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

21. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và 

đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao 

với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân 

công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ 

quan nhà nước cấp trên.  
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Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế 

1. Lãnh đạo Sở 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và 04 (bốn) Phó Giám 

đốc;   

b) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân 

tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy 

chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề 

nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ 

cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và 

trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng 

mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền thay Giám đốc Sở điều 

hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng 

đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác; 

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu các tổ chức trực thuộc Sở thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh quy định và 

phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Văn phòng; 

b) Thanh tra; 

c) Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; 
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d) Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng; 

đ) Phòng Khoáng sản; 

e) Chi cục Bảo vệ môi trường; 

g) Chi cục Quản lý đất đai. 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập 

a) Văn phòng Đăng ký đất đai; 

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

c) Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; 

d) Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. 

4. Biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm và số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 

Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập của Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trên cơ sở vị trí việc 

làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng số 

biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, 

cơ cấu ngạch công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng 

năm Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế 

hoạch biên chế công chức, viên chức trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:    36/2021/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày   05  tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND  

ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

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 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 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định  số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 

10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức 
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năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 5969/TTr-

VPUBND ngày 29  tháng 7 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1. Sửa đổi điểm a, khoản 1, mục I, phần C như sau: 

“a) Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có Chánh Văn 

phòng và 04 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục I, phần C như sau: 

 2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

a) Phòng Kinh tế ngành; 

b) Phòng Kinh tế tổng hợp; 

c) Phòng Tổng hợp - Ngoại vụ; 

d) Phòng Nội chính - Văn xã - Kiểm soát thủ tục hành chính; 

đ) Phòng Hành chính - Tổ chức; 

e) Phòng Quản trị - Tài vụ; 

g) Ban Tiếp công dân tỉnh; 

h) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
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     Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành quy 

định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Văn 

phòng phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bố trí, sắp xếp, sử dụng 

công chức, viên chức và lao động phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2021 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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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:    37/2021/QĐ-UBND 

 
Hòa Bình, ngày   05   tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 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 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 

14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện; 
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 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

39/TTr-SKHCN ngày 28 tháng 7 năm 2021.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa 

Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021 

và thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: 

Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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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 

 

 

QUY ĐỊNH 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  37/2021/QĐ-UBND ngày  05 / 8 /2021           

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 

1. Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm 

lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; 

ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và 

tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi 

chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ 

chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp 

hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo quyết định liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý và các văn bản khác theo phân công của 
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Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; dự thảo chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Sở, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; 

d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở; dự thảo quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật; 

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo phân công. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, 

hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và 

công nghệ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh về quản lý khoa học 

và công nghệ. 
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4. Quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, 

giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp 

hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Lập kế hoạch và xây dựng đề xuất dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự 

nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hằng năm dành cho lĩnh 

vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh trên cơ sở tổng hợp dự 

toán của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ 

quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh 

vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và Luật khoa học và công nghệ. 

6. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

đổi mới sáng tạo 

a) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và 

quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước; 

b) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

c) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất 

đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu; 

d) Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

đ) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề 
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xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh; 

e) Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định 

tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo; khai thác, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tuyên truyền kết quả nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực 

đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; 

h) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu 

công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ; cho ý kiến về 

công nghệ đối với các dự án đầu tư; đánh giá năng lực công nghệ và xây dựng 

định hướng phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật. 

7. Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ: 

a) Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của 

doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; năng lực hoạt động của tổ chức 

trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập, 

phát triển, chứng nhận và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; tổng hợp và báo 

cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định; 

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, 
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phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ 

đổi mới công nghệ; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ và tổ chức trung gian 

của thị trường khoa học và công nghệ; 

c) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa 

học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ; 

d) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các tổ chức 

khoa học và công nghệ trong và ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý; 

đ) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn 

tỉnh, bao gồm: chuyển giao công nghệ, đánh giá, giám định công nghệ, môi 

giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định hoặc có ý kiến về cơ sở khoa 

học và công nghệ của các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án khác của tỉnh theo thẩm quyền; 

e) Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 

của tỉnh theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; 

g) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân 

hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và 

công nghệ của tỉnh. 

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công 

nghệ; khai thác, thương mại hóa, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu 

khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện 
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nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại 

tỉnh.  

9. Về sở hữu trí tuệ 

a) Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, 

các nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm 

quyền được giao; thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công 

nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; 

quản lý, xây dựng, phát triển nhãn hiệu sử dụng địa danh, dấu hiệu khác chỉ 

nguồn gốc địa lý của sản phẩm tại tỉnh; quản lý chỉ dẫn địa lý khi được giao 

quyền; 

b) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu 

công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở 

hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp; 

c) Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy 

hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại tỉnh; tổ chức xét chấp thuận việc 

công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật 

chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật; 

d) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công 

nghiệp theo quy định của pháp luật; 

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp 

hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

10. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của 

tỉnh; 
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b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật của tỉnh, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu 

chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc khảo sát 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh; cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của 

sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng và các cơ quan hữu quan trên địa bàn 

tỉnh; 

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt 

động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh; tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm 

vi quản lý; tiếp nhận bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu trong lĩnh vực được phân công; tư vấn đăng ký mã số mã vạch theo 

phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện quản lý 

nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại tỉnh; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo vào hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên địa bàn 

tỉnh; phối hợp với Điểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi đáp, rà soát 

các văn bản, dự thảo biện pháp TBT của tỉnh và tuyên truyền phổ biến về TBT 

cho doanh nghiệp để hỗ trợ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; 

e) Là đầu mối triển khai các nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi thẩm quyền tại tỉnh; tổ chức mạng 
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lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của tỉnh; 

tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong 

các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; 

g) Tiếp nhận bản công bố, bản điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng 

dấu định lượng; công bố sử dụng dấu định lượng và điều chỉnh nội dung bản công 

bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp 

luật; 

h) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, 

phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các 

biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc 

thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất 

lượng hàng hóa; tổ chức thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản, sử dụng các 

chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh; 

i) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước 

và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh; 

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng 

hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh và nhãn hàng hóa, mã số mã vạch theo phân 

công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

l) Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

m) Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất 

lượng quốc gia, quốc tế; xem xét, đánh giá các tổ chức, doanh nghiệp tham dự 
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giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

n) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; là đầu mối triển khai các nhiệm vụ thuộc 

chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, đề án về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh; 

o) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý. 

 

11. Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân 

a) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và 

các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội; 

b) Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn 

tỉnh; phối hợp quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên 

tử theo quy định; 

c) Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh; 

d) Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp 

giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động 

trên địa bàn tỉnh theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 
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đ) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, 

kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân 

trên địa bàn tỉnh và xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền; 

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh trình 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được 

phê duyệt; xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo sự phân công 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có 

liên quan xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng 

xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; 

g) Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công 

nghệ thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn tỉnh 

mà không xác định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ 

Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định cấp giấy phép và quản lý các 

nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 

h) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quản lý các biện 

pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện 

các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu 

hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; 

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt 

nhân trên địa bàn tỉnh và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 

công nghệ. 

12. Về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

a) Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin 

khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh 
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và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

b) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác thu thập, đăng ký, 

lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh theo quy định; 

c) Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; 

tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học 

và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa 

học và công nghệ của tỉnh bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng 

bộ, thống nhất; tham gia khai thác, duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và 

Đào tạo Việt Nam (VinaREN) và các mạng thông tin khoa học và công nghệ 

khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên 

tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; 

d) Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hoá tại 

tỉnh. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của tỉnh; phát triển, tích hợp hệ 

thống dữ liệu và thông tin quản lý của tỉnh trong các lĩnh vực như: giáo dục, 

nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá... và chia sẻ công khai trên 

Hệ tri thức Việt số hoá để cộng đồng khai thác, sử dụng; 

đ) Chỉ đạo tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và 

công nghệ của tỉnh; 

e) Phối hợp tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và 

ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại tỉnh; chỉ đạo tổ chức triển 

khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh; 

g) Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của 

tỉnh; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công 
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nghệ; 

h) Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch 

thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa 

học và công nghệ; phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học 

và công nghệ; 

i) Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống 

kê, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện 

khoa học và công nghệ. 

13. Về dịch vụ sự nghiệp công 

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; 

b) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật 

đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa 

học và công nghệ; 

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

14. Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, 

kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt 

động trên địa bàn tỉnh. 

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định 

của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và của cơ quan nhà nước cấp trên. 

16. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự 

phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc 
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tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

17. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra trực thuộc Sở và các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

18. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công 

chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ 

tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ 

luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo 

quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

19. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi 

chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

20. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 

định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

21. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. 
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III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

1. Lãnh đạo Sở 

a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc Sở 

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ 

nhiệm, là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 

trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề 

nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm 

vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho 

từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực 

hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở theo quy 

định của Đảng và của pháp luật.  

2. Cơ cấu tổ chức 

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Phòng Quản lý khoa học; 

- Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ; 

b) Thanh tra Sở. 

c) Văn phòng Sở. 

d) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

đ) Trung tâm Ứng dụng Thông tin khoa học, công nghệ. 
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3. Biên chế 

Biên chế công chức trong Khối hành chính và số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc 

làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số 

biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức của 

tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm./.  
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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:    38/2021/QĐ-UBND 

 

         Hòa Bình, ngày  06   tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 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 2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở 

Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1135/TTr-STP 

ngày 20 tháng 7 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2021 và 

thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư 

pháp, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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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 

 

        

QUY ĐỊNH   

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình 

(Kèm theo Quyết định số  38/2021/QĐ-UBND  

ngày  06/ 8 /2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)                                                     

 

Điều 1. Vị trí, chức năng 

1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có 

chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây 

dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; 

lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp 

luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa 

giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 

sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác 

và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật. 

2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu 

sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm 

quyền; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp 

vụ của Bộ Tư pháp. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
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Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp được thực hiện theo quy định tại 

Điều 2 Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ 

thể: 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc 

phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong lĩnh vực tư pháp; 

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, 

chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 

nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư 

pháp; 

c) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị 

thuộc Sở Tư pháp. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban 

hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tư pháp ở địa phương. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương 

trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết 

định, phê duyệt. 

4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
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a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan lập danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, danh mục 

quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp 

luật của cơ quan nhà nước cấp trên; 

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định, 

tham gia xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định pháp luật; 

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc xây dựng văn bản quy định 

chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa 

phương để bảo đảm tiến độ soạn thảo và chất lượng dự thảo văn bản quy định 

chi tiết. 

5. Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện 

kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; 

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; kiến nghị với Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa 

phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

trong thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp; 
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d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành; 

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xử lý văn bản của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nhưng không 

được ban hành bằng hình thức Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết 

định của Ủy ban nhân dân, các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có 

thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ban hành; 

d) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái 

pháp luật tại khoản này theo quy định pháp luật. 

7. Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật; 

b) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

chung của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật văn bản quy phạm pháp 

luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở dữ 

liệu quốc gia về pháp luật. 
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8. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế 

hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi các 

chương trình, kế hoạch, đề án được ban hành; 

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

tại địa phương; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan; tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng Hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trên địa bàn; 

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ 

giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trên 

địa bàn theo quy định pháp luật; 

đ) Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật ở các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và các cơ quan, 

đơn vị khác theo quy định pháp luật; 

e) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ 

sở; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa 

giải viên tại địa phương theo quy định pháp luật. 

9. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định pháp luật. 

10. Về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi 
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a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện 

công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại 

địa phương; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý, cập nhật, khai thác 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch; 

c) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch: lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ 

sơ đăng ký hộ tịch; cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định pháp luật; 

d) Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ 

tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định pháp luật (trừ trường 

hợp kết hôn trái pháp luật); đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Sở Tư pháp cấp mà phát hiện không đúng 

quy định pháp luật; 

đ) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về 

nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; giải quyết các việc 

về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định pháp 

luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin 

thôi quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy 

xác nhận là người gốc Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách về quốc tịch 

theo quy định pháp luật. 

11. Về lý lịch tư pháp 

a) Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch 

tư pháp trong phạm vi tỉnh; 

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân, Viện 

Kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ 
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chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; lập lý lịch tư 

pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung; cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định pháp 

luật; 

c) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền. 

12. Về bồi thường nhà nước 

a) Hướng dẫn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà 

nước theo quy định pháp luật; 

b) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong 

phạm vi địa phương; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn 

trả trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương; 

c) Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi 

thường theo quy định pháp luật; tham gia vào việc xác minh thiệt hại khi được 

cơ quan giải quyết bồi thường đề nghị; tham gia thương lượng việc bồi thường 

tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; 

đ) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị người có thẩm quyền kháng 

nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường, kiến 

nghị thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ xem xét lại 

quyết định hoàn trả, giảm mức hoàn trả theo quy định pháp luật; yêu cầu thủ 

trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy 

quyết định giải quyết bồi thường theo quy định pháp luật; 

e) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác 

bồi thường nhà nước tại địa phương. 
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13. Về trợ giúp pháp lý 

a) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước, hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ chức tham gia 

trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật; 

b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên 

ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở tỉnh; 

c) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, giải thể, sáp nhập 

Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bổ nhiệm và cấp thẻ trợ 

giúp viên pháp lý, miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, cấp lại thẻ 

trợ giúp viên pháp lý; 

d) Cấp, cấp lại, thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi 

nội dung, cấp lại và thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức 

đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật; đề nghị Bộ Tư pháp 

tổ chức kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý; 

đ) Công bố, cập nhật danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, 

người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương, đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Tư pháp; 

e) Lựa chọn, ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý với các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; thanh toán thù lao 

và chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý cho tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ 

giúp pháp lý; quản lý và tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc tham gia tố tụng 

và vụ việc đại diện ngoài tố tụng theo quy định pháp luật. 

14. Về luật sư và tư vấn pháp luật 
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a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp 

hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp 

luật tại địa phương; 

b) Cấp, cấp lại hoặc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, 

Trung tâm tư vấn pháp luật: cấp, cấp lại hoặc thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp 

luật; 

c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề 

luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, 

tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định pháp luật: đề nghị Đoàn luật sư 

cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành 

nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết; 

d) Cấp, cấp lại hoặc thu hồi giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá 

nhân; lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa 

phương. 

15. Về công chứng 

a) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm 

công chứng viên: thực hiện đăng ký hành nghề và cấp, cấp lại thẻ công chứng 

viên, quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng, xóa đăng ký hành nghề, 

thu hồi thẻ công chứng viên; quản lý tập sự hành nghề công chứng theo quy 

định pháp luật; 

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề án thành lập, chuyển đổi, giải thể 

Phòng công chứng: trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập, thu hồi 

quyết định cho phép thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng 

công chứng theo quy định pháp luật; 
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c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công 

chứng: ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh và 

danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng 

công chứng; cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng 

công chứng theo quy định của Luật Công chứng; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu và ban hành quy 

chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng: 

đ) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xét duyệt hồ 

sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; 

e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trần thù lao công 

chứng tại địa phương; 

g) Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm đối với trường 

hợp địa phương chưa thành lập Hội công chứng viên; 

h) Chỉ định một Phòng công chứng hoặc một Văn phòng công chứng 

khác tiếp nhận hồ sơ công chứng trong trường hợp giải thể Phòng công chứng 

hoặc chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng theo quy định tại khoản 4 

Điều 64 Luật Công chứng. 

16. Về giám định tư pháp 

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép và thu hồi quyết định 

cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp: chuyển đổi loại hình hoạt 

động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp; 

b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám 

định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương; tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp ở địa phương; 
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c) Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa 

phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người 

giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương: 

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh 

quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương theo quy định pháp luật. 

17. Về đấu giá tài sản 

a) Cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động cho 

doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cấp, 

cấp lại, thu hồi thẻ đấu giá viên; 

b) Đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản theo 

quy định của Luật Đấu giá tài sản; 

c) Thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, phê duyệt 

tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến theo 

quy định pháp luật; 

d) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu 

giá tài sản: 

đ) Lập và đăng tải danh sách đấu giá viên và danh sách các tổ chức đấu 

giá tài sản có trang thông tin điện tử đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá 

trực tuyến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ 

Tư pháp để đăng tải trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài 

sản. 

18. Về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

a) Đăng ký hành nghề, lập và công bố danh sách quản tài viên, doanh 

nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; 
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b) Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; 

xóa tên quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách 

quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và đề nghị Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định pháp luật. 

19. Về hòa giải thương mại 

a) Cấp, cấp lại, đăng ký thay đổi nội dung, thu hồi Giấy đăng ký hoạt 

động của Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải 

thương mại, Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam; 

b) Đăng ký, lập và xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh 

sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp; 

c) Cập nhật, công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc, tổ 

chức hòa giải thương mại trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; rà soát, 

thống kê, báo cáo số liệu về hòa giải viên thương mại hàng năm tại địa 

phương. 

20. Về trọng tài thương mại 

a) Cấp, cấp lại, đăng ký thay đổi nội dung giấy phép thành lập, thu hồi 

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại Việt Nam, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; 

b) Cập nhật thông tin về Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại 

diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; 

c) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động, việc lập Chi nhánh, 

Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
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của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý nhà nước, 

tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định pháp luật. 

21. Về thừa phát lại 

a) Xác minh thông tin trong hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại 

theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; đăng ký hành nghề, cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ 

Thừa phát lại: quyết định tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại: lập danh sách 

thừa phát lại hành nghề tại địa phương và cấp Thẻ Thừa phát lại; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển 

Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: 

tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho 

phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt 

động của Văn phòng Thừa phát lại; 

c) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; quyết 

định tạm ngừng hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng, thực hiện đăng ký và quản lý cơ 

sở dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; 

đ) Quản lý về tập sự hành nghề thừa phát lại tại địa phương theo quy 

định pháp luật. 

22. Về đăng ký biện pháp bảo đảm 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thực hiện kiểm tra định 

kỳ các Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai tại địa phương theo quy định pháp luật; 
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b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn 

cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương, hướng 

dẫn Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu 

quốc gia về biện pháp bảo đảm. 

23. Về công tác pháp chế 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế 

hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi 

chương trình, kế hoạch được ban hành; 

b) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành 

trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về 

công tác pháp chế đối với công chức pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

d) Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp 

chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương; 

đ) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, 

củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

pháp chế tại địa phương. 
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24. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

theo quy định pháp luật. 

25. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và 

báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề 

xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả 

thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy 

định pháp luật; 

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

c) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích 

hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp. 

26. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành 

án dân sự, hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa 

cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban 

hành. 

27. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi 

dưỡng nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp 

huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên 

quan theo quy định của pháp luật. 

28. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư 

pháp; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 

theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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29. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt 

động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định pháp 

luật. 

30. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp 

luật tại địa phương; thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo 

quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

tỉnh. 

31. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. 

32. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công 

tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra và Văn phòng thuộc Sở Tư 

pháp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị 

trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: thực hiện chế độ tiền lương và 

chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với 

công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp 

theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

33. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy 

định pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

34. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và 

đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao 

với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. 
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35. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp 

luật. 

36. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

1. Lãnh đạo Sở 

Sở Tư pháp có Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc; 

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh bổ nhiệm, là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh 

bầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao; 

b) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề 

nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công 

tác cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, 

trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng 

mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động 

của Sở; 

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

do Bộ Tư pháp quy định và theo quy định của pháp luật về công tác cán bộ. 

Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, 

nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức 



CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021                           101 

 

 

 

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật; 

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Phòng Hành chính – Bổ trợ tư pháp; 

b) Văn phòng; 

c) Thanh tra; 

Giám đốc Sở Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Văn 

phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo quy định 

của pháp luật. 

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: 

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

- Phòng Công chứng số I; 

- Phòng Công chứng số II. 

3. Biên chế  

Biên chế công chức, số lượng người làm việc thuộc đơn vị sự nghiệp 

công lập của Sở Tư pháp được giao hoặc phê duyệt trên cơ sở vị trí việc làm 

gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế công 

chức, tổng số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt./. 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH 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:    1617/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày  03  tháng  8  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

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

thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Sở Xây dựng, Sở Giao thông 

vận tải, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp  

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 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng 

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

sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thưc vật, chăn nuôi, trồng 

trọt, thú y, nông nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 
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Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 

chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

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

Tờ trình số 559/TTr-SNN ngày 30/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế (28 thủ tục cấp tỉnh) 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực Thủy lợi công bố 

tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 3. 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). 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. 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. 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

+ 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 giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh 

trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 

10/8/2021. 

+ 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 theo quy định. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ 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 Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 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 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT, SỞ XÂY DỰNG, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, SỞ 

CÔNG THƯƠNG, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số   1617/QĐ-UBND ngày   03  tháng  8  năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––   

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

1. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH (sửa đổi, bổ sung: 05 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Bảo vệ thực vật, 

công bố tại các Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 09/3/2017; Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày15/3/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 16 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Thú y, công bố tại các Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 02/8/2019;  Quyết định 

số 518/QĐ-UBND ngày10/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. 04 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Chăn nuôi, công bố tại Quyết định số 

595/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; 02 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản, công bố tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày10/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính/Mã TTHC 

Thời gian giải 

quyết 

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 

I Lĩnh vực Bảo vệ thực vật      

1 Cấp Giấy xác nhận nội 10 ngày làm Trung tâm x x 600.000 đồng/lần  Thông tư số 
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dung quảng cáo thuốc 

bảo vệ thực vật 

1.004493.000.00.00.H28 

việc Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

33/2021/TT-

BTC ngày 

17/5/2021 của 

Bộ Tài chính 

quy định mức 

thu, chế độ 

thu, nộp, quản 

lý và sử dụng 

phí trong hoạt 

động kiểm 

dịch và bảo vệ 

thực vật thuộc 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 

2 

Cấp giấy phép vận 

chuyển thuốc bảo vệ 

thực vật 

1.004509.000.00.00.H28 

03 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

x x Chưa quy định 

  

Thông tư số 

223/2012/TTB

TC, đã hết 

hiệu lực. Hiện 

tại Thông tư số 

33/2021/TT-

BTC của Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, 

chế độ thu, 

nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

trong hoạt 

động kiểm 

dịch và bảo vệ 
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thực vật thuộc 

lĩnh vực nông 

nghiệp không 

quy định mức 

phí đối với 

TTHC này 

3 

Cấp Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực vật đối 

với các lô vật thể vận 

chuyển từ vùng nhiễm 

đối tượng kiểm dịch 

thực vật 

1.003984.000.00.00.H28 

24 giờ 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

Mục III, Biểu phí 

trong lĩnh vực bảo 

vệ thực vật 

Thông tư số 

33/2021/TT-

BTC ngày 

17/5/2021 

4 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

1.004363.000.00.00.H28 

 

- 21 ngày làm 

việc không kể 

thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- 84 ngày làm 

việc khi nhận 

được bản báo 

cáo khắc phục 

của cơ sở có 

điều kiện không 

đạt hoặc kết quả 

kiểm tra lại 

không kể thời 

gian bổ sung, 

hoàn thiện hồ 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

x x 800.000 đồng/lần 

Thông tư số 

33/2021/TT-

BTC ngày 

17/5/2021 của 

Bộ Tài chính 

quy định mức 

thu, chế độ 

thu, nộp, quản 

lý và sử dụng 

phí trong hoạt 

động kiểm 

dịch và bảo vệ 

thực vật thuộc 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 
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sơ. 

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

1.004346.000.00.00.H28 

- 21 ngày làm 

việc không kể 

thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- 07 ngày làm 

việc không kể 

thời gian bổ 

sung, hoàn thiện 

hồ sơ đối với cơ 

sở được kiểm 

tra, đánh giá xếp 

loại A theo quy 

định của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn về việc 

kiểm tra, đánh 

giá cơ sở sản 

xuất kinh doanh 

vật tư nông 

nghiệp và sản 

phẩm nông lâm 

thủy sản. 

- 84 ngày làm 

việc khi nhận 

được bản báo 

cáo khắc phục 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

x x 800.000 đồng/lần 

Thông tư số 

33/2021/TT-

BTC ngày 

17/5/2021 của 

Bộ Tài chính 

quy định mức 

thu, chế độ 

thu, nộp, quản 

lý và sử dụng 

phí trong hoạt 

động kiểm 

dịch và bảo vệ 

thực vật thuộc 

lĩnh vực nông 

nghiệp. 
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của cơ sở có 

điều kiện không 

đạt hoặc kết quả 

kiểm tra lại 

không kể thời 

gian bổ sung, 

hoàn thiện hồ 

sơ. 

II Lĩnh vực Thú y      

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh 

động vật thủy sản (đối 

với cơ sở nuôi trồng 

thủy sản, cơ sở sản xuất 

thủy sản giống) 

1.005327.000.00.00.H28 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Phí Thẩm định 

cơ sở chăn nuôi, 

cơ sở chăn nuôi 

cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ 

sở sản xuất thủy 

sản giống là cơ sở 

an toàn dịch bệnh 

(do cơ quan quản 

lý thú y địa 

phương thực 

hiện); Thẩm định 

chương trình giám 

sát dịch bệnh 

động vật để được 

miễn kiểm dịch 

(bao gồm cả thủy 

sản): 300.000 

đồng/lần  

- Chi phí khác: 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 
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Biểu khung giá 

dịch vụ ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

2 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận điều kiện vệ sinh 

thú y 

2.002132.000.00.00.H28 

- 15 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp cấp, 

cấp lại do Giấy 

chứng nhận điều 

kiện vệ sinh thú 

y hết hạn; 

- 05 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp Giấy 

chứng nhận 

VSTY bị mất, bị 

hỏng, thất lạc 

hoặc có sự thay 

đổi, bổ sung 

thông tin trên 

Giấy chứng 

nhận VSTY. 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

* Cấp mới, cấp lại 

Giấy chứng nhận 

ĐKVSTY do giấy 

chứng nhận cũ hết 

hiệu lực:  

- Phí Kiểm tra 

điều kiện vệ sinh 

thú y đối với cơ 

sở chăn nuôi động 

vật tập trung; cơ 

sở sơ chế, chế 

biến, kinh doanh 

động vật, sản 

phẩm động vật; 

kho lạnh bảo quản 

động vật, sản 

phẩm động vật 

tươi sống, sơ chế, 

chế biến; cơ sở 

giết mổ động vật 

tập trung; cơ sở ấp 

trứng, sản xuất, 

kinh doanh con 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 
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giống; chợ chuyên 

kinh doanh động 

vật; cơ sở xét 

nghiệm, chẩn 

đoán bệnh động 

vật; cơ sở phẫu 

thuật động vật; cơ 

sở sản xuất 

nguyên liệu thức 

ăn chăn nuôi có 

nguồn gốc động 

vật và các sản 

phẩm động vật 

khác không sử 

dụng làm thực 

phẩm: 1.000.000 

đồng/lần  

- Phí Kiểm tra đều 

kiện vệ sinh thú y 

đối với cơ sở cách 

ly kiểm dịch động 

vật, sản phẩm 

động vật; cơ sở 

giết mổ động vật 

nhỏ lẻ; chợ kinh 

doanh động vật 

nhỏ lẻ; cơ sở thu 

gom động vật: 

450.000 đồng/lần 
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* Trường hợp 

Giấy chứng nhận 

VSTY vẫn còn 

thời hạn hiệu lực 

nhưng bị mất, bị 

hỏng, thất lạc, 

hoặc có sự thay 

đổi, bổ sung thông 

tin trên Giấy 

chứng nhận: 

Không thu phí 

3 

Cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề thú y (trong trường 

hợp bị mất, sai sót, hư 

hỏng; có thay đổi thông 

tin liên quan đến cá nhân 

đã được cấp Chứng chỉ 

hành nghề thú y) 

1.005319.000.00.00.H28  

 

03 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

Lệ phí cấp chứng 

chỉ hành nghề 

dịch vụ thú y: 

50.000 đồng/lần 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 

4 

Cấp giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo thuốc 

thú y 

1.004022.000.00.00.H28 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

Phí Thẩm định 

nội dung thông tin 

quảng cáo thuốc 

thú y, thuốc thú y 

thuỷ sản, trang 

thiết bị, dụng cụ 

trong thú y: 

900.000 đồng/lần 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020  

5 Cấp lại Giấy chứng nhận - 07 ngày làm Trung tâm x x - Phí Thẩm định Thông tư số 
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cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật trên cạn 

1.003810.000.00.00.H28 

việc: với trường 

hợp đã được 

đánh giá định 

kỳmà thời gian 

đánh giá chưa 

quá 12 tháng. 

- 17 ngày làm 

việc: với trường 

hợp chưa được 

đánh giá định 

kỳ hoặc được 

đánh giá định 

kỳ nhưng thời 

gian đánh giá 

quá 12 tháng 

tính đến ngày 

hết hiệu lực của 

Giấy chứng 

nhận. 

 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

cơ sở chăn nuôi, 

cơ sở chăn nuôi 

cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ 

sở sản xuất thủy 

sản giống là cơ sở 

an toàn dịch bệnh 

(do cơ quan quản 

lý thú y địa 

phương thực 

hiện); Thẩm định 

chương trình giám 

sát dịch bệnh 

động vật để được 

miễn kiểm dịch 

(bao gồm cả thủy 

sản): 300.000 

đồng/lần  

- Chi phí khác: 

Biểu khung giá 

dịch vụ ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020  

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

6 
Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh 

20 ngày làm 

việc. 

Trung tâm 

Phục vụ 
x x 

- Phí Thẩm định 

cơ sở chăn nuôi, 

Thông tư số 

101/2020/TT-
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động vật trên cạn 

1.003781.000.00.00.H28 

Hành chính 

cổng tỉnh  

cơ sở chăn nuôi 

cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ 

sở sản xuất thủy 

sản giống là cơ sở 

an toàn dịch bệnh 

(do cơ quan quản 

lý thú y địa 

phương thực 

hiện); Thẩm định 

chương trình giám 

sát dịch bệnh 

động vật để được 

miễn kiểm dịch 

(bao gồm cả thủy 

sản): 300.000 

đồng/lần  

- Chi phí khác: 

Biểu khung giá 

dịch vụ ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

BTC ngày 

23/11/2020  

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

7 

Cấp giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trên cạn và 

thủy sản) đối với cơ sở 

phải đánh giá lại 

15 ngày làm 

việc. 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Phí Thẩm định 

cơ sở chăn nuôi, 

cơ sở chăn nuôi 

cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020  

Thông tư số 
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1.003619.000.00.00.H28 sở sản xuất thủy 

sản giống là cơ sở 

an toàn dịch bệnh 

(do cơ quan quản 

lý thú y địa 

phương thực 

hiện); Thẩm định 

chương trình giám 

sát dịch bệnh 

động vật để được 

miễn kiểm dịch 

(bao gồm cả thủy 

sản): 300.000 

đồng/lần  

- Chi phí khác: 

Biểu khung giá 

dịch vụ ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

8 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật thủy sản 

1.003612.000.00.00.H28 

- 07 ngày làm 

việc: đối với 

trường hợp cơ 

sở đã được đánh 

giá định kỳ mà 

thời gian đánh 

giá không quá 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Phí Thẩm định 

cơ sở chăn nuôi, 

cơ sở chăn nuôi 

cấp xã, cơ sở 

nuôi trồng thủy 

sản, cơ sở sản 

xuất thủy sản 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020  

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 
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12 tháng; 

- 17 ngày: đối 

với trường hợp 

còn lại. 

 

giống là cơ sở an 

toàn dịch bệnh 

(do cơ quan quản 

lý thú y địa 

phương thực 

hiện); Thẩm định 

chương trình 

giám sát dịch 

bệnh động vật để 

được miễn kiểm 

dịch (bao gồm cả 

thủy sản): 

300.000 

đồng/lần  

- Chi phí khác: 

Biểu khung giá 

dịch vụ ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

14/11/2016 

9 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh 

động vật trên cạn đối với 

cơ sở có nhu cầu bổ 

sung nội dung chứng 

nhận 

1.003589.000.00.00.H28 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Phí Thẩm định 

cơ sở chăn nuôi, 

cơ sở chăn nuôi 

cấp xã, cơ sở 

nuôi trồng thủy 

sản, cơ sở sản 

xuất thủy sản 

giống là cơ sở an 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 
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toàn dịch bệnh 

(do cơ quan quản 

lý thú y địa 

phương thực 

hiện); Thẩm định 

chương trình 

giám sát dịch 

bệnh động vật để 

được miễn kiểm 

dịch (bao gồm cả 

thủy sản): 

300.000 

đồng/lần  

- Chi phí khác: 

Biểu khung giá 

dịch vụ ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

 

10 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh 

động vật thủy sản đối 

với cơ sở có nhu cầu bổ 

sung nội dung chứng 

nhận 

1.003577.000.00.00.H28 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Phí Thẩm định 

cơ sở chăn nuôi, 

cơ sở chăn nuôi 

cấp xã, cơ sở 

nuôi trồng thủy 

sản, cơ sở sản 

xuất thủy sản 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 
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giống là cơ sở an 

toàn dịch bệnh 

(do cơ quan quản 

lý thú y địa 

phương thực 

hiện); Thẩm định 

chương trình 

giám sát dịch 

bệnh động vật để 

được miễn kiểm 

dịch (bao gồm cả 

thủy sản): 

300.000 

đồng/lần  

- Chi phí khác: 

Biểu khung giá 

dịch vụ ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016  

14/11/2016  

11 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ 

hành nghề thú y thuộc 

thẩm quyền cơ quan 

quản lý chuyên ngành 

thú y cấp tỉnh (gồm tiêm 

phòng, chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật; tư vấn 

các hoạt động liên quan 

- 05 ngày làm 

việc đối với 

trường hợp cấp 

mới;  

- 03 ngày làm 

việc trong 

trường hợp gia 

hạn. 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

Lệ phí cấp chứng 

chỉ hành nghề 

dịch vụ thú y: 

50.000 đồng/lần 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 
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đến lĩnh vực thú y; khám 

bệnh, chẩn đoán bệnh, 

xét nghiệm bệnh động 

vật; buôn bán thuốc thú 

y) 

2.001064.000.00.00.H28 

12 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật trên cạn 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

1.002338.000.00.00.H28 

- Đối với động 

vật, sản phẩm 

động vật xuất 

phát từ cơ sở đã 

được công nhận 

an toàn dịch 

bệnh hoặc đã 

được giám sát 

không có mầm 

bệnh hoặc đã 

được phòng 

bệnh bằng vắc 

xin và còn miễn 

dịch bảo hộ với 

các bệnh theo 

quy định tại Phụ 

lục XI, Thông 

tư số 

25/2016/TT-

BNNPTNT, từ 

cơ sở sơ chế, 

chế biến được 

định kỳ kiểm tra 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Phí kiểm dịch: 

Chi tiết theo 

Mục III Biểu 

phí, lệ phí trong 

công tác thú y 

- Các chỉ tiêu 

kiểm tra: Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020; 

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

01/01/2017 
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vệ sinh thú y: 01 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đăng ký 

kiểm dịch,  

- Đối với động 

vật, sản phẩm 

động vật xuất 

phát từ cơ sở 

thu gom, kinh 

doanh; Động 

vật, sản phẩm 

động vật xuất 

phát từ cơ sở 

chăn nuôi chưa 

được giám sát 

dịch bệnh động 

vật; Động vật 

chưa được 

phòng bệnh theo 

quy định tại 

khoản 4 Điều 15 

của Luật thú y 

hoặc đã được 

phòng bệnh 

bằng vắc-xin 

nhưng không 

còn miễn dịch 

bảo hộ; Động 

vật, sản phẩm 
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động vật xuất 

phát từ cơ sở 

chưa được công 

nhận an toàn 

dịch bệnh động 

vật; Sản phẩm 

động vật xuất 

phát từ cơ sở sơ 

chế, chế biến 

sản phẩm động 

vật chưa được 

định kỳ kiểm tra 

vệ sinh thú y 

hoặc khi có yêu 

cầu của chủ 

hàng: 

+ 01 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận được đăng 

ký kiểm dịch, 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú 

yquyết định và 

thông báo cho 

chủ hàng về địa 

điểm và thời 

gian kiểm dịch. 

+ 03 ngày làm 

việc kể từ khi 
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bắt đầu kiểm 

dịch, nếu đáp 

ứng yêu cầu 

kiểm dịch thì 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú 

ycấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch; 

trường hợp kéo 

dài hơn 03 ngày 

làm việc hoặc 

không cấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch thì 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú 

ythông báo, trả 

lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

13 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trên cạn và 

thủy sản) đối với cơ sở 

có Giấy chứng nhận hết 

hiệu lực do xảy ra bệnh 

hoặc phát hiện mầm 

bệnh tại cơ sở đã được 

chứng nhận an toàn hoặc 

do không thực hiện giám 

13 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

Thẩm định cơ sở 

chăn nuôi, cơ sở 

chăn nuôi cấp xã, 

cơ sở nuôi trồng 

thủy sản, cơ sở 

sản xuất thủy sản 

giống là cơ sở an 

toàn dịch bệnh (do 

cơ quan quản lý 

thú y địa phương 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 
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sát, lấy mẫu đúng, đủ số 

lượng trong quá trình 

duy trì điều kiện cơ sở 

sau khi được chứng nhận 

1.002239.000.00.00.H28 

thực hiện); Thẩm 

định chương trình 

giám sát dịch 

bệnh động vật để 

được miễn kiểm 

dịch (bao gồm cả 

thủy sản): 

300.000đ/lần 

- Chi phí khác: 

Biểu khung giá 

dịch vụ ban hành 

kèm theo Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

14 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật thủy sản 

vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

2.000873.000.00.00.H28 

- Đối với động 

vật, sản phẩm 

động vật thủy 

sản quy định tại 

khoản 1 Điều 53 

của Luật thú y 

+ Trong thời 

hạn 01 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận được đăng 

ký kiểm dịch, 

cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Phí kiểm dịch: 

Chi tiết theo Mục 

III Biểu phí, lệ phí 

trong công tác thú 

y 

- Các chỉ tiêu 

kiểm tra: Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020; 

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

01/01/2017 
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thông báo cho 

chủ hàng về địa 

điểm và thời 

gian kiểm dịch 

+ Trong thời 

hạn 03 ngày làm 

việc kể từ khi 

bắt đầu kiểm 

dịch, nếu đáp 

ứng yêu cầu 

kiểm dịch thì 

cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch; 

trường hợp kéo 

dài hơn 03 ngày 

làm việc hoặc 

không cấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch thì 

thông báo, trả 

lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

- Đối với động 

vật thủy sản làm 

giống xuất phát 

từ cơ sở an toàn 

dịch bệnh hoặc 

tham gia 

chương trình 

giám sát dịch 
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bệnh, cấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch trong 

thời hạn 01 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đăng ký 

kiểm dịch.  

15 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán 

thuốc thú y 

1.001686.000.00.00.H28 

08 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

Kiểm tra điều kiện 

cơ sở buôn bán 

thuốc thú y, thuốc 

thú y thủy sản: 

230.000đ/lần 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020 

16 

Kiểm dịch đối với động 

vật thủy sản tham gia hội 

chợ, triển lãm, thi đấu 

thể thao, biểu diễn nghệ 

thuật; sản phẩm động vật 

thủy sản tham gia hội 

chợ, triển lãm 

1.001094.000.00.00.H28 

- Trong thời hạn 

01 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận được đăng 

ký kiểm dịch, 

cơ quan quản lý 

chuyên ngành 

thú y địa 

phương quyết 

định và thông 

báo cho chủ 

hàng về địa 

điểm và thời 

gian kiểm dịch; 

- Trong thời hạn 

03 ngày làm 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Phí kiểm dịch: 

Chi tiết theo Mục 

III Biểu phí, lệ phí 

trong công tác thú 

y 

- Các chỉ tiêu 

kiểm tra: Thông 

tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 

Thông tư số 

101/2020/TT-

BTC ngày 

23/11/2020; 

Thông tư số 

283/2016/TT-

BTC ngày 

01/01/2017 
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việc kể từ khi 

bắt đầu kiểm 

dịch, nếu đáp 

ứng yêu cầu 

kiểm dịch thì cơ 

quan quản lý 

chuyên ngành 

thú y cấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch; 

trường hợp kéo 

dài hơn 03 ngày 

làm việc hoặc 

không cấp Giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch thì cơ 

quan quản lý 

chuyên ngành 

thú y địa 

phương thông 

báo, trả lời bằng 

văn bản và nêu 

rõ lý do. 

III Lĩnh vực Chăn nuôi     

1 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi 

đối với chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn 

1.008129.000.00.00.H28 

- Trường hợp 

nộp hồ sơ trực 

tiếp: 

+ Kiểm tra tính 

đầy đủ của hồ 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Thẩm định để 

cấp lại: 250.000 

đồng/cơ sở/lần 

- Thẩm định đánh 

giá giám sát duy 

Thông tư số 

24/2021/TT-

BTC ngày 

31/3/2021 
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sơ: Tại thời 

điểm tiếp nhận 

hồ sơ.  

+ Thẩm định hồ 

sơ và cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện chăn nuôi: 

Trong thời hạn 

05 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: Trong thời 

hạn 03 ngày làm 

việc. 

+ Thẩm định hồ 

sơ và cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện chăn nuôi: 

trì điều kiện chăn 

nuôi trang trại quy 

mô lớn: 1.500.000 

đồng/01 cơ sở/lần 
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Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

2 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thức 

ăn chăn nuôi thương 

mại, thức ăn chăn nuôi 

theo đặt hàng. 

1.008126.000.00.00.H28 

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 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- 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/01 cơ sở/lần 

Thông tư số 

24/2021/TT-

BTC ngày 

31/3/2021 



CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021                                                                 129 

 

 

 

+ Cấp Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản 

xuất thức ăn 

chăn nuôi: 

Trong thời gian 

05 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 
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20 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 

05 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 
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hồ sơ. 

+ Thẩm định hồ 

sơ và cấp Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản 

xuất thức ăn 

chăn nuôi: 

Trong thời hạn 

10 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. 

+ Thẩm định hồ 

sơ và cấp Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản 

xuất thức ăn 

chăn nuôi: 

Trong thời hạn 
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10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

3 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện chăn nuôi đối 

với chăn nuôi trang trại 

quy mô lớn 

1.008128.000.00.00.H28 

- 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 chăn 

nuôi: Trong thời 

hạn 25 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: Trong thời 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x 

- Thẩm định để 

cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn: 

2.300.000 

đồng/01 cơ sở/lần 

- Thẩm định đánh 

giá giám sát duy 

trì điều kiện chăn 

nuôi trang trại quy 

mô lớn: 1.500.000 

đồng/01 cơ sở/lần. 

Thông tư số 

24/2021/TT-

BTC ngày 

31/3/2021 
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hạn 03 ngày làm 

việc. 

+ Thẩm định hồ 

sơ và cấp Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện chăn 

nuôi: Trong thời 

hạn 25 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

4 

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 

- 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 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

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/01 cơ sở/lần 

Thông tư số 

24/2021/TT-

BTC ngày 

31/3/2021 
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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. 

+ Thẩm định hồ 

sơ và cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện sản xuất 

thức ăn chăn 

nuôi: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

IV 
Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản 
   

 

1 

Cấp đổi Phiếu kiểm soát 

thu hoạch sang Giấy 

chứng nhận xuất xứ cho 

lô nguyên liệu nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ 

- Xử lý hồ sơ: 

Trong thời gian 

không quá 03 

(ba) ngày làm 

việc kể từ ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x Không có 

Thông tư 

286/2016/TT-

BTC và Thông 

tư số 

44/2018/TT-
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2.001838.000.00.00.H28 thu hoạch 

- Xử lý hồ sơ và 

cấp giấy chứng 

nhận: Trong 

thời gian 01 

(một) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được 

Phiếu kiểm soát 

thu hoạch 

 

BTC 

2 

Cấp giấy chứng nhận 

xuất xứ (hoặc Phiếu 

kiểm soát thu hoạch) cho 

lô nguyên liệu nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ 

2.001241.000.00.00.H28 

- Cơ quan kiểm 

soát cấp Giấy 

chứng nhận xuất 

xứ cho các lô 

nguyên liệu 

NT2MV được 

kiểm soát ngay 

sau khi thực 

hiện kiểm soát 

tại hiện trường. 

- Trường hợp 

đại diện Cơ 

quan kiểm soát 

chưa ký tên và 

chưa đóng dấu 

của Cơ quan 

kiểm soát trên 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

cổng tỉnh  

x x Không có 

Thông tư 

286/2016/TT-

BTC và Thông 

tư số 

44/2018/TT-

BTC. 
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Giấy chứng 

nhận xuất xứ tại 

hiện trường, Cơ 

quan kiểm soát 

tổ chức cấp 

Phiếu kiểm soát 

thu hoạch ngay 

sau khi thực 

hiện kiểm soát 

tại hiện trường. 

 

2. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC THAY THẾ CẤP TỈNH 

 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

được thay 

thế 

Tên thủ tục hành 

chính thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực 

hiện/Cơ 

quan thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích 
Căn cứ pháp lý 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

 Lĩnh vực Thủy lợi 

1 

Kiểm tra công 

tác nghiệm 

thu đưa công 

trình vào sử 

dụng (áp dụng 

đối với công 

Thủ tục kiểm tra công 

tác nghiệm thu hoàn 

thành công trình (đối 

với các công trình trên 

địa bàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Sở 

20 ngày kể từ 

ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

đề nghị kiểm 

tra công tác 

nghiệm thu 

- Địa điểm 

thực hiện: 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

không x x 

- Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-06-2021-nd-cp-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
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trình thủy lợi; 

đê; kè) 

Xây dựng, Sở quản lý 

công trình xây dựng 

chuyên ngành, trừ các 

công trình thuộc thẩm 

quyền kiểm tra của 

Hội đồng kiểm tra nhà 

nước về công tác 

nghiệm thu công trình 

xây dựng và Cơ quan 

chuyên môn về xây 

dựng thuộc Bộ Xây 

dựng, Bộ quản lý công 

trình xây dựng chuyên 

ngành) 

1.009794.000.00.00.H

28 

- Cơ quan 

thực hiện: 

Sở Xây 

dựng và các 

Sở quản lý 

công trình 

xây dựng 

chuyên 

ngành theo 

quy định tại 

Quyết định 

số 

22/2021/Q

Đ-UBND 

gồm: Sở 

Nông 

nghiệp và 

PTNT/Sở 

Giao thông 

vận tải/Sở 

Công 

Thương/Ba

n Quản lý 

các KCN 

tỉnh (đối với 

Sở Xây 

dựng, đã 

công bố tại 

Quyết định 

và bảo trì công trình xây 

dựng; 

- Quyết định số 477/QĐ-

BXD ngày 29/4/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được 

thay thế trong lĩnh vực 

quản lý chất lượng công 

trình xây dựng thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 

13/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định một số nội dung 

về quản lý chất lượng, thi 

công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình; 
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số 

1043/QĐ-

UBND ngày 

21/5/2021 

của Chủ 

tịch UBND 

tỉnh Hòa 

Bình). 
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3. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ 

 

STT Số hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục hành chính/Mã 

TTHC 

Tên Văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ hoặc lý 

do bãi bỏ 

Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh  

1 Không có 

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 

công trình vào sử dụng (áp dụng 

đối với công trình thủy lợi; đê; kè) 

- Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây 

dựng 

Thủy lợi 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

                                                                                                               

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-06-2021-nd-cp-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx


140                            CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021 

 

Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  

 I. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 

1. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh, số 485, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

- Bước 2. Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

thuốc bảo vệ thực vật. 

+ Trường hợp không cấp: trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, theo đường bưu điện hoặc trực 

tuyến. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật; 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; 

- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng 

hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các 

hình thức tương tự);  
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- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn 

hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội 

thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao). 

b. Số lượng: 01 bản giấy hoặc bản điện tử. 

1.4. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1.5. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật. 

Đối với các trường hợp quảng cáo trên các phương tiện: 

- Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị 

viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ 

khác của địa phương; 

- Bảng quảng cáo, băng rô , biển hiệu, hộ đèn, màn hình chuyên quảng cáo; 

- Phương tiện giao thông; 

- Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện triển lãm, chương trình văn hóa 

thể thao; 

- Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo; 

- Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật. 

1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
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1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

1.8. Phí, lệ phí: 600.000 đồng/lần. 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (Phụ 

lục XXXIV Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: không 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT, ngày 8/6/2015 của Bộ NN&PTNT 

về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh 

vực bảo vệ thực vật; 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và 

bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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Phụ lục XXXIV 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC 

BVTV 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Tên công ty, doanh nghiệp 

Số: ......          

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày ..... tháng ...... năm  ..... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: .............................. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………….. 

Số điện thoại:..................................Fax:..........................E-mail:……………… 

Số giấy phép hoạt động :……………………………………………………… 

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:.......................... 

Kính đề nghị ... (tên cơ quan có thẩm quyền) xem xét và xác nhận nội dung 

quảng cáo đối với thuốc bảo vệ thực vật sau: 

STT Tên thuốc BVTV Giấy chứng nhận đăng 

ký  

Phương tiện quảng cáo  

1.    

…    

Các tài liệu gửi kèm: 

1....................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................... 

3…………………………………………………………………….......................... 

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các 

quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về 

quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

Đại diện tổ chức, cá nhân 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục XXXV 

  GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC 

VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 

2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Tên cơ quan chủ quản 

Tên cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận nội dung 

quảng cáo thuốc bảo vệ 

thực vật 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày………tháng…….năm 20…. 

 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC 

VẬT 

Số:    /20... /XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan có thẩm quyền 

 

(Tên cơ quan có thẩm quyền)..........xác nhận: 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: ......................... 

…..................................................................................................................... 

Địa chỉ:…………………………………………………………………… 

Số điện thoại:.............................Fax:..........................E-mail:……………… 

có nội dung quảng cáo (1) các thuốc bảo vệ thực vật trong bảng dưới đây 

phù hợp với quy định hiện hành.   

ST

T 

Tên thuốc BVTV Giấy chứng nhận đăng 

ký  

Phương tiện quảng cáo  

1.    

2    

…    

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đúng 

nội dung đã được xác nhận. 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên,đóng dấu) 

 

 

1. Nội dung quảng cáo được đính kèm Giấy xác nhận này . 
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2. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh, số 485, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

- Bước 2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển thuốc 

bảo vệ thực vật. 

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. 

+ Trường hợp không cấp: thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, theo đường bưu điện hoặc trực 

tuyến. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật;  

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong 

vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện 

hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận 

chuyển bằng đường bộ); 

- Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng 

vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa 

thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác 

nhận và dấu của công ty); 
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- Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có 

xác nhận và dấu của công ty). 

b. Số lượng: 01 bộ hoặc bản điện tử. 

2.4. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp 

lệ. 

2.5. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật. 

2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực 

vật. 

2.8. Phí, lệ phí: Không có 

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 

XXIX Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: không 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 

-  Nghị định 14/2015/NĐ-CP  ngày 13/02/2015 của Chính phủ  quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt; 
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- Nghị định số 104/NĐ-CP  ngày 09/11/2009 của Chính phủ, quy định 

danh mục hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Thông tư số 21 /2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ 

NN&PTNT, về quản lý thuốc BVTV; 

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh 

vực bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và 

bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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Phụ lục XXIX 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BVTV 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

                 Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình 

 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển..................................... 

Địa chỉ:................................................................................................................. 

Điện thoại  ……………………………Fax......................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số  …………ngày…..tháng ……năm..…... 

Đăng ký doanh nghiệp số…………ngày…….tháng …….năm……….....…........ 

tại………………………..............................……………………………………. 

Số tài khoản…………………….Tại ngân hàng…............…………………….. 

Họ tên người đại diện pháp luật………………………Chức danh……………… 

CMND/Hộ chiếu số…………...……….do……….…………cấp ngày…./…./… 

Hộ khẩu thường trú………………………………............................................... 

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực 

vật” đối với loại thuốc bảo vệ thực vật sau:  

 

STT 
Tên thuốc BVTV/                

hoạt chất 
Số UN 

Loại, nhóm 

hàng 

Số hiệu nguy 

hiểm 

Khối lượng  

vận chuyển 

      

cho phương tiện giao thông …………...........……………………………….…..  

(lưu ý: ghi rõ loại phương tiện vận chuyển, trọng tải phương tiện, biển kiểm 

soát, tên chủ phương tiện, tên người điều khiển phương tiện giao thông đường 

bộ, người áp tải hàng, số CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú). 

Tôi cam kết đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ 

các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. 

........., ngày..........tháng .......năm........... 

                 Người làm đơn 

                  (Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục XXX 

MẪU GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015) 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CHI CỤC 

………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY PHÉP 

VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển................................... 

2. Tên phương tiện, biển kiểm soát (1)…............................................................... 

3. Tên chủ phương tiện giao thông .………………………................................... 

CMND/Hộ chiếu số………...….do………………cấp ngày….............../…......... 

Hộ khẩu thường trú………………….............................………………..………. 

4. Tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (2)……...................... 

CMND/Hộ chiếu số………….do……cấp ngày................…./…........../………… 

Hộ khẩu thường trú……….......………........................…………………………. 

5. Tên người áp tải hàng (nếu có) 

6. Hàng hoá được vận chuyển:                                 

STT 
Tên thuốc BVTV/                

hoạt chất 
Số UN 

Loại, nhóm 

hàng 

Số hiệu nguy 

hiểm 

Khối lượng  

vận chuyển 
(3) 

      

7. Hành trình (4) từ ……………….........…………đến ……....................….. 

8. Thời gian bắt đầu vận chuyển………………….............…………………… 

9. Thời hạn hiệu lực của giấy phép vận chuyển:…………..........………......... 

        ............, ngày....tháng …..năm......... 

    CHI CỤC TRƯỞNG 

                   (Ký tên, đóng dấu) 

Vào sổ đăng ký số: 

Ngày ......tháng......năm.... 

 

Ghi chú:  

(1), (2) Trường hợp cấp phép cho nhiều phương tiện, nhiều người điều khiển 

phương tiện thì Giấy phép bổ sung thêm Phụ lục danh sách phương tiện, 

người điều khiển phương tiện.  (3), (4) Trường hợp khối lượng vận chuyển 

khác nhau,  lịch trình vận chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau thì Giấy phép 

bổ sung Phụ lục chi tiết các nội dung này. 
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3. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận 

chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật. 

3.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Chủ vật thể nộp hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật đối với các lô 

vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật (vận chuyển nội 

địa) đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485, đường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Bước 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và 

kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì 

yêu cầu chủ vật thể bố sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3. Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể. 

- Bước 4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ 

khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực 

vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ. 

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc trường 

hợp không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận 

chuyển nội địa thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải thông báo hoặc trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết. 

3.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Hòa Bình. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a. Thành phần hồ sơ: 
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- Giấy Đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa. 

b. Số lượng: 01 bộ. 

3.4. Thời gian giải quyết: 24 giờ 

3.5. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật. 

3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động vận chuyển vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật từ vùng bị nhiễm đối 

tượng kiểm dịch thực vật.   

3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập 

khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa. 

3.8. Phí, lệ phí: Mục III, Biểu phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 

3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy Đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển 

nội địa (Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT). 

3.10. Điều kiện thực hiện TTHC: không 

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; 

- Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT, ngày 14/10/2015 của Bộ NN&PTNT, 

quy định về kiểm dịch thực vật nội địa; 
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- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh 

vực bảo vệ thực vật; 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và 

bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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Phụ lục V 

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày  14/10/2015) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

…………, ngày……tháng……năm…… 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình 

 

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:……………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………… Fax/E-mail:……………………………………. 

Số Giấy CMND:                      Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ………….. 

Đề nghị quý cơ quan kiểm dịch lô hàng vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng 

kiểm dịch thực vật sau: 

1. Tên hàng: …………..…………. Tên khoa học: ...............................  

Cơ sở sản xuất:  .........................................................................................  

Địa chỉ: ......................................................................................................  

2. Số lượng và loại bao bì:  ......................................................................  

3. Khối lượng tịnh: ………………………….. Khối lượng cả bì: .......  

4. Phương tiện chuyên chở:  ....................................................................  

5. Nơi đi:  ...................................................................................................  

6. Nơi đến:  ................................................................................................  

7. Mục đích sử dụng:  ...............................................................................  

8. Địa điểm sử dụng:  ...............................................................................  

9. Thời gian kiểm dịch: ............................................................................  

10. Địa điểm, thời gian giám sát xử lý (nếu có): ....................................  

....................................................................................................................  

Số bản Giấy chứng nhận KDTV cần cấp: …………… bản chính; ………… 

bản sao  ...............................................................................................................  

Vào sổ số: ……………… ngày ……/……/…… 

Cán bộ KDTV nhận giấy đăng ký 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Tổ chức, cá nhân đăng ký 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục II   

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, QUÁ 

CẢNH VÀ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33 /2014 /TT-BNNPTNT ngày  30/10/2014) 

 

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN) 

(TÊN CƠ QUAN KDTV) 

 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
..............., ngày.......tháng.......năm..........  

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA 

  Số: ............. /KDTV 

Cấp cho:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................................   

Điện thoại: .......................................................................................................................  

CĂN CỨ CẤP GIẤY:  

  Giấy phép kiểm dịch thực vật (KDTV) nhập khẩu số …….ngày ……../…../….. ; 

  Giấy đăng ký KDTV;   Giấy chứng nhận KDTV của nước xuất khẩu;  

  Kết quả kiểm tra, phân tích giám định trong phòng thí nghiệm; 

  Dấu xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ của nước xuất khẩu; 

  Căn cứ khác: 

……………………………………………………………………………… 

CHỨNG NHẬN: 

Những vật thể thuộc diện KDTV (vật thể) sau đây:  ...................................................  

Tên khoa học:................................................................................................................. 

Số lượng:  ........................................................................................................................  

Khối lượng: ………………………(viết bằng chữ) 

Phương tiện vận chuyển: ............................................................................................... 

Nơi đi:  ............................................................................................................................   

Nơi đến:  ..........................................................................................................................  

 Chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của 

Việt Nam 

 Phát hiện loài ……………………………. là đối tượng kiểm dịch thực vật, 

đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam. Lô vật thể đã được xử ký đảm bảo tiêu diệt 

triệt để sinh vật gây hại trên; 
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 Phát hiện sinh vật gây hại lạ. Lô vật thể đã được xử ký đảm bảo tiêu diệt triệt 

để sinh vật gây hại lạ trên; 

 Lô vật thể trên được phép chở tới: 

…………………………………………… 

QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TRONG KHI GỬI VÀ NHẬN HÀNG: 

 Lô vật thể được phép gieo trồng, sử dụng tại địa điểm quy định trên; 

 Lô vật thể được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam theo lộ trình trên và phải 

tuân thủ mọi quy định về KDTV quá cảnh của Việt Nam 

 Báo ngay cho cơ quan KDTV/Bảo vệ thực vật nơi gần nhất khi phát hiện đối 

tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam (trong quá trình 

bốc dỡ, vận chuyển, sử dụng, gieo trồng, ….); 

 Điều kiện khác: 

……………………………………………………………………….. 

   Thủ trưởng cơ quan 

 (Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Chủ vật thể không được chở lô vật thể đến địa điểm khác nếu không 

được phép của cơ quan KDTV 
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4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật 

4.1.Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) gửi 

hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ 

chưa đáp ứng được quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

- Bước 4: Thành lập đoàn đánh giá: Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật tỉnh quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 05 ngày 

làm việc. 

- Bước 5: Đánh giá thực tế tại cơ sở: Đoàn đánh giá thông báo bằng văn 

bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian 

đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc. 

- Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

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

+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu, thông báo bằng văn bản cho cơ sở 

những điều kiện không đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 

ngày. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại. 
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+ Trường hợp không cấp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 7: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua Bưu điện hoặc Trực tuyến 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật. 

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối 

chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

4.4. Thời hạn giải quyết: 

- 21 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- 84 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có 

điều kiện không đạt hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

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

4.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật. 
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4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật (Có giá trị trong thời hạn 05 năm - theo mẫu tại Phụ lục 

XX, Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

4.8. Phí, lệ phí: 800.000 đồng/lần. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các điều 

kiện sau đây: 

- Chủ cơ sở buôn bán thuốc hoặc người trực tiếp quản lý và người trực 

tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các 

chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có 

Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. 

- Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu 

vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước 

(sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m. 

- Kho thuốc bảo vệ thực vật 

+ Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu 

cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm 

an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 
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+ Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách 

nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng 

cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm. 

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; 

nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; 

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 

- Quyết định số 678/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng 

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

được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và 

bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-123-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-nong-nghiep-394700.aspx
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Phụ lục XIV 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán 

thuốc BVTV 

(Ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hòa Bình 

 

1. Đơn vị chủ quản:………………………………...............……………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………..... 

Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: ...………… 

2. Tên cơ sở: ……………………………..................................................... 

Địa chỉ: ………………………………………………………...........…….. 

Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: …...……… 

Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: ………………………………. 

…………………………………………………………………………..... 

Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật: ……………………………….. 

……………………………………………………………………………... 

Đề nghị Quí cơ quan 

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

- Sản xuất hoạt chất                                       

- Sản xuất thuốc kỹ thuật                              

- Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật     

- Đóng gói                                                      

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV 

- Cơ sở có cửa hàng                                                 

  

- Cơ sở không có cửa hàng                    

          Cấp mới                      Cấp lại lần thứ ……….. 

Hồ sơ gửi kèm:.......................................................................................... 

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật. 

                                                        ……, ngày….. tháng…..năm…… 

 

 

 

Đại diện cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục XVI 

 

Mẫu bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc BVTV 

(Ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN THUYẾT MINH 

ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Kính gửi: ................................................................. 

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Đơn vị chủ quản: 
..................................................................................................... 

Địa chỉ: ........................................................................................ 

Điện thoại: ....................Fax:.................................E-mail: ............. 

2. Tên cơ sở: ............................................................................ 

Địa chỉ: .......................................................................................... 

Điện thoại: .............................Fax:.............................E-mail: .......... 

3. Loại hình hoạt động: 

- DN nhà nước    

     

- DN liên doanh với nước ngoài    

- DN tư nhân   

  

- DN 100% vốn nước ngoài 

  

- DN cổ phần     

- Hộ buôn bán    

- Khác: (ghi rõ loại hình)   

…………………………………… 

4. Năm bắt đầu hoạt động: 
………………………………............................................. 

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

………………………………………………………………………………......... 

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN  

1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng) 

- Diện tích cửa hàng: ………….m2 

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …………. m2  hoặc 

................... tấn 

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ:...................................................................................................................... 

2. Nhân lực:  

Danh sách nhân lực, trong đó:  
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- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp 

trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc 

Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (Ghi rõ tên 

loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; 

tên người được cấp): 

- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực 

vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người 

được cấp). 

- Những thông tin khác.  

3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật 

 Có (tiếp tục khai báo mục 3.1) 

 Không (tiếp tục khai báo mục 3.2) 

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 

Nơi chứa thuốc: từ 5000 kg trở lên     dưới 5000 kg   

Kích thước kho:  chiều dài (m): ........ chiều rộng (m): ......... chiều cao: 

................ 

Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:  

a) Tên người đại diện: ..................................................................... 

Địa chỉ: ......................................................................................... 

Điện thoại: .................Mobile: ................Fax:................ E-mail: ....... 

b) Trạm cấp cứu gần nhất: ..................................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................... 

Điện thoại: ................................Fax:...................................................... 

Khoảng cách đến cơ sở (km): ................................................................................ 

c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): ......................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................... 

Điện thoại: ................................Fax:...................................................... 

Khoảng cách đến cơ sở (km): ................................................................................ 

d) Đồn cảnh sát gần nhất: ...................................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................... 

Điện thoại: ................................Fax:.............................................. 

Khoảng cách đến cơ sở (km): ............................................................................... 

đ) Tên khu dân cư gần nhất: .................................................................................. 

Khoảng cách đến cơ sở (km): .............................................................................. 

3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê 

kho (kèm hợp đồng thuê kho):............................................................................. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN  

               (Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục XX 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÒA BÌNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số:……………. 

 

Tên cơ sở:  ………………………............……….........…………………… 

Địa chỉ:    …………………………......................……………..…………... 

Điện thoại:  ……………...............……  Fax: …………................................... 

Tên đơn vị chủ quản:  .……….......................…………………………….. 

Địa chỉ:    ……………………………........................…………………….. 

Điện thoại:  …………....................……….......  Fax: ……............................. 

hoặc 

 Chủ cơ sở: …………..............……………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân số: …………… Ngày cấp.....……… Nơi cấp: …….. 

Địa chỉ thường trú:………………………………………….................. 

Điện thoại:  ………………………….........……   Fax: …………............. 

Địa điểm cửa hàng buôn bán:   .. …......................…………………… 

Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến  ngày…….tháng….năm…. 

 

                                                        ………., ngày......... tháng...... năm..........    

                                                                     CHI  CỤC TRƯỞNG  
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5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân (cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) gửi hồ 

sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.. (trước 03 tháng tính 

đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết 

hạn). 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 02 

ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ 

chưa đáp ứng được quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

- Bước 4: Thành lập đoàn đánh giá: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

tỉnh quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

Trường hợp cơ sở đã được kiểm tra đánh giá xếp loại A theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì không thành lập Đoàn 

đánh giá. 

- Bước 5: Đánh giá thực tế tại cơ sở 

+ Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá 

trước thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 

ngày làm việc. 

+ Không đánh giá đối với cơ sở đã được kiểm tra đánh giá xếp loại A. 

- Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 
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+ Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu tổ 

chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 ngày. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở 

hoặc kết quả kiểm tra lại. 

+ Trường hợp không cấp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 7: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

nộp trực tuyến. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật. 

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối 

chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

5.4. Thời hạn giải quyết: 

- 21 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- 07 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với 

cơ sở được kiểm tra, đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh 

doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. 
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- 84 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có 

điều kiện không đạt hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ. 

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

5.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật. 

5.7. Kết quả thực hiện TTHC: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Có giá trị 

trong thời hạn 05 năm). 

5.8. Phí, lệ phí: 800.000 đồng/lần. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (Phụ lục XIV, Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 

XVI, Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận 

và phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 
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- Chủ cơ sở buôn bán thuốc hoặc người trực tiếp quản lý và người trực 

tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các 

chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có 

Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật. 

- Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực 

dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước 

(sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m. 

- Kho thuốc bảo vệ thực vật 

+ Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu 

cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm 

an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

+ Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách 

nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng 

cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm. 

5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; 

nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; 

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 
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- Quyết định số 678/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc 

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

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và 

bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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Phụ lục XIV 

 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán 

thuốc BVTV 

(Ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hòa Bình 

 

1. Đơn vị chủ quản:………………………………...............……………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………..... 

Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: ...………… 

2. Tên cơ sở: ……………………………..................................................... 

Địa chỉ: ………………………………………………………...........…….. 

Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: …...……… 

Địa điểm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: ………………………………. 

…………………………………………………………………………..... 

Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật: ……………………………….. 

……………………………………………………………………………... 

Đề nghị Quí cơ quan 

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

- Sản xuất hoạt chất                                       

- Sản xuất thuốc kỹ thuật                              

- Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật     

- Đóng gói                                                      

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV 

- Cơ sở có cửa hàng                                                 

  

- Cơ sở không có cửa hàng                    

          Cấp mới                      Cấp lại lần thứ ……….. 

Hồ sơ gửi kèm:.......................................................................................... 

Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật. 

                                                        ……, ngày….. tháng…..năm…… 

 

 

 

Đại diện cơ sở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục XVI 

 

Mẫu bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc BVTV 

(Ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN THUYẾT MINH 

ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Kính gửi: ................................................................. 

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Đơn vị chủ quản: 
..................................................................................................... 

Địa chỉ: ........................................................................................ 

Điện thoại: ....................Fax:.................................E-mail: ............. 

2. Tên cơ sở: ............................................................................ 

Địa chỉ: .......................................................................................... 

Điện thoại: .............................Fax:.............................E-mail: .......... 

3. Loại hình hoạt động: 

- DN nhà nước       

- DN liên doanh với nước ngoài    

- DN tư nhân    

- DN 100% vốn nước ngoài 

  

- DN cổ phần     

- Hộ buôn bán    

- Khác: (ghi rõ loại hình)   

…………………………………… 

4. Năm bắt đầu hoạt động: 
………………………………............................................. 

5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

………………………………………………………………………………......... 

II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN  

1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng) 

- Diện tích cửa hàng: ………….m2 

- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …………. m2  hoặc 

................... tấn 

- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy 

nổ:...................................................................................................................... 

2. Nhân lực:  

Danh sách nhân lực, trong đó:  

- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp 

trở lên thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc 

Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (Ghi rõ tên 
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loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; 
tên người được cấp): 

- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực 

vật theo quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người 

được cấp). 

- Những thông tin khác.  

3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật 

 Có (tiếp tục khai báo mục 3.1) 

 Không (tiếp tục khai báo mục 3.2) 

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau: 

Nơi chứa thuốc: từ 5000 kg trở lên     dưới 5000 kg   

Kích thước kho:  chiều dài (m): ......... chiều rộng (m): ......... chiều cao: .............. 

Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:  

a) Tên người đại diện: ..................................................................... 

Địa chỉ: ......................................................................................... 

Điện thoại: .................Mobile: ................Fax:................ E-mail: ....... 

b) Trạm cấp cứu gần nhất: ..................................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................... 

Điện thoại: ................................Fax:...................................................... 

Khoảng cách đến cơ sở (km): ................................................................................ 

c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): ......................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................... 

Điện thoại: ................................Fax:...................................................... 

Khoảng cách đến cơ sở (km): ................................................................................ 

d) Đồn cảnh sát gần nhất: ...................................................................................... 

Địa chỉ: .......................................................................................... 

Điện thoại: ................................Fax:.............................................. 

Khoảng cách đến cơ sở (km): ............................................................................... 

đ) Tên khu dân cư gần nhất: .................................................................................. 

Khoảng cách đến cơ sở (km): .............................................................................. 

3.2. Nếu không có kho riêng, nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê 

kho (kèm hợp đồng thuê kho):............................................................................. 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN  

               (Ký tên, đóng dấu nếu có) 
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Phụ lục XX 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

HÒA BÌNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số:……………. 

 

Tên cơ sở:  ………………………............……….........…………………… 

Địa chỉ:    …………………………......................……………..…………... 

Điện thoại:  ……………...............……  Fax: …………................................... 

Tên đơn vị chủ quản:  .……….......................…………………………….. 

Địa chỉ:    ……………………………........................…………………….. 

Điện thoại:  …………....................……….......  Fax: ……............................. 

hoặc 

 Chủ cơ sở: …………..............……………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân số: ………… Ngày cấp…......……… Nơi cấp: …….. 

Địa chỉ thường trú:………………………………………….................. 

Điện thoại:  ………………………….........……   Fax: …………............. 

Địa điểm cửa hàng buôn bán:   .. …......................…………………… 

Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến  ngày…….tháng….năm…. 

 

                                                        ………., ngày......... tháng...... năm..........    

                                                                     CHI  CỤC TRƯỞNG  
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II. LĨNH VỰC THÚ Y 

1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

(đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)   

1.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sở gửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết 

quả. 

- Bước 3:  

* Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định, thành lập Đoàn đánh giá 

thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở. 

* Kiểm tra tại cơ sở:  

+ Kiểm tra theo các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; 

+ Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi trồng 

thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiện bệnh đăng ký 

chứng nhận; 

+ Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, ngăn 

chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở; 

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát; 

+ Kết quả công tác quản lý hoạt động thú y tại cơ sở. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 
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1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính (hoặc) 

Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến 

của Chi cục Chăn nuôi và Thúy, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi cục 

Chăn nuôi và Thú yqua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

- Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 

VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

- Báo cáo kết quả giám sát theo quy định; 

- Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có); 

- Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực (nếu có).  

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ sở nuôi trồng thủy sản, 

sản xuất thủy sản giống 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh. (Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm). 
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1.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ 

quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát 

dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 

đồng/lần  

- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016  

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

- Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục 

VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ sở sản xuất giống thủy sản:  

+ Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về 

bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh; 

+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 

nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

- Cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm:  

+ Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ 

sở đang thực hiện giám sát. 
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+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 

nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

- Cơ sở đã thực hiện chương trình giám sát theo quy định, không có động 

vật thủy sản mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng trước 

thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT 

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

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

 

Kính gửi: (Cơ quan thú y) 

1. Tên cơ sở : ………………………………..……………….………………… 

Địa chỉ: ………………………………..…………………….………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

3. Đăng ký chứng nhận:  
 Lần đầu   Đánh giá lại        

 Cấp lại   Bổ sung 

 Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:  Sản xuất giống    Nuôi thương phẩm     Làm 

cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:   Nội địa    Xuất khẩu    Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

 

 Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 
(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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2. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y  

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Chủ cơ sở gửi hồ sơ gửi hồ sơ đến 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: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông 

báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; trường hợp Chủ cơ sở nộp 

trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hướng dẫn và trả lời ngay cho người 

nộp là hồ sơ đã hợp lệ hay chưa; 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi 

kiểm tra thực tế điều kiện VSTY tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận VSTY nếu đủ 

điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận VSTY thì phải trả lời bằng 

văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại. 

- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản 

đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY (trường hợp bị mất, bị hỏng, thất lạc 

hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY), Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy 

chứng nhận VSTY cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận VSTY đối với 

trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận VSTY 

đã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại, Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

tỉnh phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện, fax, thư điện tử (email). 

a. Thành phần hồ sơ: 
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1) Trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 

hết hạn 

-  Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo 

Mẫu 01 của Phụ lục II, Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016; 

- Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II, Thông 

tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016. 

2) Trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có 

sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY theo Mẫu 01 của Phụ 

lục II, Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016. 

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết: 

- 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận 

điều kiện vệ sinh thú y hết hạn; 

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị 

hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận 

VSTY. 

2.5. Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

2.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh 

con giống; cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ chuyên 

kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; 
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cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở 

sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm 

động vật khác không sử dụng làm thực phẩm, không do Trung ương quản lý; 

không phục vụ xuất, nhập khẩu, chỉ phục vụ tiêu dùng trong nước  

2.7. Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (có thời hạn: 03 năm). 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận VSTY trùng với thời hạn hết hiệu lực 

của Giấy chứng nhận VSTY đã được cấp trước đó (Đối với trường hợp Giấy 

chứng nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông 

tin trên Giấy chứng nhận VSTY) 

2.8. Phí, lệ phí: 

* Cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận ĐKVSTY do giấy chứng nhận cũ hết 

hiệu lực:  

- Phí Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập 

trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho 

lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở 

giết mổ động vật tập trung; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; chợ 

chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở 

phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc 

động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm: 

1.000.000 đồng/lần  

- Phí Kiểm tra đều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; chợ kinh doanh động vật 

nhỏ lẻ; cơ sở thu gom động vật: 450.000 đồng/lần 
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* Trường hợp Giấy chứng nhận VSTY vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng 

bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng 

nhận: Không thu phí 

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:  

-  Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo 

Mẫu 01 của Phụ lục II, Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016; 

- Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II, Thông 

tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016. 

2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn; 

- Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra 

vệ sinh thú y; 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật; 

- Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trong lĩnh vực thú y; 
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- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Mẫu 01 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....., ngày........... tháng.......... năm ......... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y 

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình 

Cơ sở ......................................; được thành lập ngày:.................................. 

Trụ sở tại:........................................................................................................ 

Điện thoại:....................................Fax:............................................................ 

Giấy đăng ký hộ kinh doanh/Giấy đăng ký kinh doanh số: ...................; ngày 

cấp:..................... đơn vị cấp:........................ (đối với doanh nghiệp); 

Hoặc Quyết định thành lập đơn vị số.....................ngày cấp..............; Cơ quan 

ban hành Quyết định................................................. 

Lĩnh vực hoạt động:............................................................. 

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:............................................................ 

Số lượng công nhân viên:................... (cố định:.....................; thời vụ:.................) 

Đề nghị …………… (tên cơ quan kiểm tra) ………… cấp/cấp lại Giấy chứng 

nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở. 

Lý do cấp/cấp lại: 

Cơ sở mới thành lập      ; Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh       ;  Giấy 

chứng nhận ĐKVSTY hết hạn       

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

 

 

 

Gửi kèm gồm: 

- Bản mô tả tóm tắt về cơ sở (Mẫu số 02).  

 

CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên & đóng dấu) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 

 

……., ngày…… tháng….. năm…… 

  

MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở:............................................................................................................ 

2. Mã số (nếu có):.................................................................................................... 

3. Địa chỉ:................................................................................................................ 

4. Điện thoại:…………………. Fax: …………………. Email:............................ 

5. Năm bắt đầu hoạt động:....................................................................................... 

6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh:.................................... 

7. Công suất thiết kế:............................................................................................... 

II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ  

1. Nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh .................. m2, trong đó: 

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu đầu vào: .............................. m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : ............................................. m2 

+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: .................................. m2 

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : .................................. m2 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở: 

2. Trang thiết bị chính: 

Tên thiết bị Số lượng Nước 

sản xuất 

Tổng công suất Năm bắt đầu sử 

dụng 

     

     

3. Hệ thống phụ trợ 

- Nguồn nước đang sử dụng: 

Nước máy công cộng        Nước giếng khoan          

Hệ thống xử lý:          Có  Không            

Phương pháp xử lý: …………………………………………………………….. 

Mẫu: 02 
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4. Hệ thống xử lý chất thải 

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử 

lý:…………………………………………… 

5. Người sản xuất, kinh doanh : 

- Tổng số: ……………………………… người, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp: ………………người. 

+ Lao động gián tiếp: ………………người. 

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị 

- Tần suất làm vệ sinh: 

- Nhân công làm vệ sinh: ….. người; trong đó ……… của cơ sở và ……… đi 

thuê ngoài. 

7. Danh mục các loại hóa chất, khử trùng sử dụng: 

Tên 

hóa chất 

Thành phần 

chính 

Nước sản xuất Mục đích sử 

dụng 

Nồng độ 

          

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,…..)  

9. Những thông tin khác 

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

 

   

 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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3. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, 

hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ 

hành nghề thú y) 

3.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y quyết định việc cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề thú y; trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

3.2. Cách thức thực hiện: không quy định 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp lại; 

- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất. 

- 02 ảnh 4x6. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề thú y 

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/lần 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số Điều của Luật thú y; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công 

tác thú y; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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4. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 

4.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3:  

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú ycó trách 

nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký biết để hoàn thiện đối với những 

trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu; 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú ycấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y. Trường 

hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a)T hành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y theo mẫu quy 

định tại Phụ lục XLII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT; 

- Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký thuốc thú y; 
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- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng 

hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các 

hình thức tương tự);  

- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn 

hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, 

hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao (đóng dấu 

xác nhận của Doanh nghiệp). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo thuốc thú y 

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Phí Thẩm định nội dung thông tin quảng cáo 

thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, trang thiết bị, dụng cụ trong thú y: 900.000 

đồng/lần. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng 

cáo thuốc thú y - Phụ lục XLII, Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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PHỤ LỤC XLII 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ 

Y 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TÊN TỔ CHỨC, 

 CÁ NHÂN 

Số:……… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y 

Kính gửi: (1) 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:  .....................  

Địa chỉ:  ........................................................................................................  

Số điện thoại: ……………………Fax:…………………………. E-mail: 

Số giấy phép hoạt động:  ..............................................................................  

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:  .................  

Kính đề nghị ……... xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc thú 

y sau: 

TT Tên thuốc thú y 
Giấy chứng nhận đăng 

ký 

Phương tiện quảng 

cáo 

1    

2    

Các tài liệu gửi kèm: 

1 ....................................................................................................................  

2 ....................................................................................................................  

3 ....................................................................................................................  

Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy 

định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về 

quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 

 Đại diện tổ chức, cá nhân 

(ký tên và đóng dấu nếu có) 

Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu đăng ký 

quảng cáo tại địa phương; gửi Cục Thú y nếu đăng ký quảng cáo toàn quốc. 
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PHỤ LỤC XLIII 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN 

NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

THUỐC THÚ Y 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

(Địa danh), ngày …. tháng …. năm …. 

  

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y 

 

Số:           /20... /XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan có thẩm quyền 

(Tên cơ quan có thẩm quyền)…………….. xác nhận: 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:  .....................  

Địa chỉ:  ........................................................................................................  

Số điện thoại: ……………………Fax: ……………….. E-mail:……………… 

Có nội dung quảng cáo (1) các thuốc thú y trong bảng dưới đây phù hợp với 

quy định hiện hành. 

TT Tên thuốc thú y 
Giấy chứng nhận lưu 

hành 

Phương tiện quảng 

cáo 

1    

2   
 

 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thuốc thú y đúng nội dung đã được 

xác nhận. 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 

_________________ 

Ghi chú: (1). Nội dung quảng cáo được đính kèm Giấy xác nhận này. 
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5. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn  

5.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: 03 (ba) tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh hết hiệu lực. Tổ chức, cá nhângửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3:  

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy 

chứng nhận (đối với trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian 

đánh giá không quá 12 tháng). 

+ Thành lập Đoàn kiểm tra đối với trường hợp vùng, cơ sở chưa được 

đánh giá định kỳ hoặc đã đánh giá định kỳ nhưng thời gian quá 12 tháng. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính 

(hoặc) Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho 

Chi cục Chăn nuôi và Thú yqua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh (Phụ lục VIa, VIb, VIc  ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-

BNNPTNT); 

- Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: 

Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán 
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cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y tại cơ sở; kết quả 

phòng bệnh bằng vắc xin; 

- Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở kèm theo bản sao kết quả 

xét nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm 

dịch; 

- Kết quả đánh giá định kỳ (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

5.4. Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc: với trường hợp đã được đánh giá định kỳmà thời gian 

đánh giá chưa quá 12 tháng. 

- 17 ngày làm việc: với trường hợp chưa được đánh giá định kỳ hoặc 

được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết 

hiệu lực của Giấy chứng nhận. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài tại địa phương. 

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh. (Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm). 

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ 

quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát 

dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 

đồng/lần  



                                  CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021                    195 

 

 

 

- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoặc văn bản đề nghị cấp 

giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh - Phụ lục VIa, VIb, VIc, Thông tư số 

14/2016/TT-BNNPTNT). 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện Kế 

hoạch giám sát dịch bệnh đối với bệnh đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn, 

bao gồm cả việc thu mẫu đúng, đủ số lượng với tần suất tối thiểu 01 (một) 

năm/lần và gửi mẫu xét nghiệm bệnh tại Phòng thử nghiệm được chỉ định. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, 

bổ sung. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

 

Kính gửi: (Cơ quan thú y) 

1. Tên cơ sở : ………………………………..……………….………………… 

Địa chỉ: ………………………………..…………………….………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

3. Đăng ký chứng nhận:  

 Lần đầu   Đánh giá lại        

 Cấp lại   Bổ sung 

 Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:  Sản xuất giống    Nuôi thương phẩm     Làm 

cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:   Nội địa    Xuất khẩu    Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

 

 Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 
(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH 

BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN… 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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

V/v đăng ký chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch bệnh động vật 

trên cạn 

 

 

Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y) 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày  02/6/2016 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) 

xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Ký tên, đóng dấu 
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6. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn  

6.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ sở chăn nuôi gửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định và thành lập 

Đoàn kiểm tra. 

Tại thời điểm kiểm tra, thu mẫu gửi Phòng thử nghiệm được chỉ định. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính 

(hoặc) Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho 

Chi cục Chăn nuôi và Thúyqua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

-  Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạnPhụ lục IIa, 

IIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT; 

- Báo cáo kết quả giám sát; 
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- Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm (Kết quả thu mẫu xét nghiệm tại thời 

điểm kiểm tra); 

- Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có); 

- Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực(nếu có).  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ sở chăn nuôi, cơ sở 

chăn nuôi cấp xã trong nước và nước ngoài có hoạt động chăn nuôi tại Việt 

Nam. 

6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm. 

6.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ 

quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát 

dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 

đồng/lần; 

- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh - Phụ lục VIa, VIb, Thông tư số 

14/2016/TT-BNNPTNT; 

-  Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn - Phụ lục 

IIa, IIb, Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT 

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

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

 

Kính gửi: (Cơ quan thú y) 

1. Tên cơ sở : ………………………………..……………….………………… 

Địa chỉ: ………………………………..…………………….………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

 

3. Đăng ký chứng nhận:  
 Lần đầu   Đánh giá lại        

 Cấp lại   Bổ sung 

 Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:  Sản xuất giống    Nuôi thương phẩm     Làm 

cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:   Nội địa    Xuất khẩu    Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

 Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 
(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH 

BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN… 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

V/v đăng ký chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch bệnh động vật trên 

cạn 

 

 

Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y) 

Thực hiện quy định tại Thông tư số        /2016/TT-BNNPTNT ngày    

tháng   năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp 

đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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7. Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và 

thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 

7.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sở gửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3:  

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú ytiến hành thẩm định và thành lập Đoàn đánh 

giá thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở; 

+ Kiểm tra tại cơ sở: kiểm tra, đánh giá khắc phục các nội dung không đạt 

yêu cầu. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính 

(hoặc) Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo ý 

kiến của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi 

cục Chăn nuôi và Thú yqua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản 

đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông 

tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 
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-  Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

7.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở có kết quả đánh giá 

chưa đạt yêu cầu. 

7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh. (Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm). 

7.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ 

quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát 

dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 

đồng/lần;  

- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch bệnh hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã - Phụ lục 

VIa, VIb, Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT 

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

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

 

Kính gửi: (Cơ quan thú y) 

 

1. Tên cơ sở : ………………………………..……………….………………… 

Địa chỉ: ………………………………..…………………….………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

3. Đăng ký chứng nhận:  
 Lần đầu   Đánh giá lại        

 Cấp lại   Bổ sung 

 Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động: 

  Sản xuất giống    Nuôi thương phẩm     Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  

 Nội địa    Xuất khẩu    Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

 

 Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 
(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH 

BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ 

TRẤN… 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

V/v đăng ký chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh động 

vật trên cạn 

 

 

 

Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y) 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 

02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. đề nghị (tên Cơ 

quan thú y) xét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;   

- Lưu: ........  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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8. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản  

8.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: 03 tháng trước thời điểm Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh hết hiệu lực, cơ sở gửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định hồ sơ và thành 

lập Đoàn kiểm tra (đốivới trường hợp vùng, cơ sở chưa được đánh giá định kỳ 

hoặc đã đánh giá định kỳ nhưng thời gian quá 12 tháng). 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính 

(hoặc) Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT); 

- Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn ghi tại Giấy chứng nhận, gồm: 

Số lượng giống xuất, nhập tại cơ sở; sản lượng động vật thương phẩm xuất bán 

cho mỗi vụ, đợt trong năm; báo cáo kết quả hoạt động thú y tại cơ sở;  
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- Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh tại cơ sở kèm bản sao kết quả xét 

nghiệm bệnh của Phòng thử nghiệm được chỉ định, Giấy chứng nhận kiểm 

dịch; 

- Kết quả đánh giá định kỳ (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

8.4. Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc: đối với trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà 

thời gian đánh giá không quá 12 tháng; 

- 17 ngày: đối với trường hợp còn lại. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật 

8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh. (Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm). 

8.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ 

quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát 

dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 

đồng/lần;  

- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 
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8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch bệnh - Phụ lục Via, Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Thực hiện Kế hoạch giám sát dịch bệnh đối với bệnh đã được cấp Giấy 

chứng nhận an toàn, bao gồm cả việc thu mẫu đúng, đủ số lượng với tần suất tối 

thiểu 01 (một) năm/lần và gửi mẫu xét nghiệm bệnh tại Phòng thử nghiệm được 

chỉ định; 

- Thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh tại cơ sở;  

- Báo cáo Cơ quan thú y những thay đổi liên quan đến nội dung được 

chứng nhận chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày có thay đổi. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

 

Kính gửi: (Cơ quan thú y) 

1. Tên cơ sở : ………………………………..……………….………………… 

Địa chỉ: ………………………………..…………………….………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

3. Đăng ký chứng nhận: 

 Lần đầu   Đánh giá lại        

 Cấp lại   Bổ sung 

 Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động: 

 Sản xuất giống    Nuôi thương phẩm     Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  

 Nội địa    Xuất khẩu    Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

 

 Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 
(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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9. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 

9.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1:Cơ sở gửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định, thành lập 

Đoàn kiểm tra đánh giá tại cơ sở. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

9.2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính 

(hoặc) Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Chi cục Chăn nuôi và Thú, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đăng ký cấp giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh - Phụ lục VIa, VIb, Thông tư số 

14/2016/TT-BNNPTNT; 

- Báo cáo kết quả giám sát; 

- Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm (là kết quả thu mẫu gửi xét nghiệm khi 

kiểm tra tại vùng) 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

9.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài tại địa phương 

9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh. (Thời hạn của Giấy chứng nhận: Giữ nguyên thời hạn của Giấy 

chứng nhận cũ). 

9.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ 

quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát 

dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 

đồng/lần; 

- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch 

UBND xã đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh bệnh - Phụ lục 

VIa, VIb, Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đã thực 

hiện giám sát theo quy định, không có ca bệnh của bệnh đăng ký bổ sung công 

nhận an toàn trong ít nhất 12 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 
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9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

 

Kính gửi: (Cơ quan thú y) 

1. Tên cơ sở : ………………………………..……………….………………… 

Địa chỉ: ………………………………..…………………….………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

3. Đăng ký chứng nhận: 

 Lần đầu   Đánh giá lại        

 Cấp lại   Bổ sung 

 Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:  

 Sản xuất giống    Nuôi thương phẩm     Làm cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:  

 Nội địa    Xuất khẩu    Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

 

 Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 
(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH 

BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ 

TRẤN… 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

V/v đăng ký chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật trên cạn 
  

 

Kính gửi: (Tên Cơ quan thú y) 

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….. đề nghị (tên Cơ quan thú y) xét 

duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật trên cạn. 

Thông tin liên lạc:  

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

 Kèm theo là …………………………………………….../. 

(Trường hợp cấp đổi phải ghi rõ lý do) 

 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND huyện (để báo cáo); 

- ...................;  

- Lưu: ........  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Ký tên, đóng dấu 
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10. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 

đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 

10.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sởgửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3: 

* Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định, thành lập Đoàn đánh 

giá tại cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận; 

* Nội dung kiểm tra tại cơ sở:  

+ Kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nuôi 

trồng thủy sản về dấu hiệu bệnh lý, xử lý tình huống khi cơ sở xuất hiện bệnh 

đăng ký chứng nhận; 

+ Thực trạng sức khỏe động vật; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, 

ngăn chặn mối nguy dịch bệnh từ bên ngoài và bên trong cơ sở; 

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giám sát theo quy định; 

+ Kết quả công tác quản lý hoạt động thú y tại cơ sở. 

- Bước 4:Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính 

(hoặc) Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo ý 

kiến của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

10.3. Thành phần, sốl ượng hồ sơ: 
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a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh - Phụ lục 

VIa, Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT; 

- Báo cáo kết quả giám sát. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

10.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở an toàn dịch bệnh 

10.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh. (Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm). 

10.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ 

quan quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát 

dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000 

đồng/lần;  

- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh - Phụ lục VIa, Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT. 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ sở sản xuất giống thủy sản:  
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+ Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về 

bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh; 

+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 

nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

* Đối với Cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm  

+ Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ 

sở đang thực hiện giám sát. 

+ Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử 

nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký 

chứng nhận an toàn dịch bệnh. 

+ Cơ sở đã thực hiện giám sát theo quy định. Không có động vật thủy sản 

mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 (sáu) tháng trước thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ NNPTNT 

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

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 



220                          CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021 

 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.................., ngày       tháng      năm …….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

 

Kính gửi: (Cơ quan thú y) 

1. Tên cơ sở : ………………………………..……………….………………… 

Địa chỉ: ………………………………..…………………….………………….. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:………………………….. 

3. Đăng ký chứng nhận: 

 Lần đầu   Đánh giá lại        

 Cấp lại   Bổ sung 

 Cấp đổi   

Lý do khác: .................................................... 

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………... 

…………………………………………………………………………………..) 

4. Loại hình hoạt động:  Sản xuất giống    Nuôi thương phẩm     Làm 

cảnh 

5. Thị trường tiêu thụ:   Nội địa    Xuất khẩu    Cả nội địa, xuất khẩu 

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... 

trên đối tượng…................................................................................................... 

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định). 

 

 Người làm đơn 

(ký tên, đóng dấu) (*) 

 
(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)  
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11. Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa 

bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; 

khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 

11.1. Trình tự thực hiện:  

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

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

Bình, tỉnh Hòa Bình.  

Trường hợp gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y, gửi hồ sơ trước khi 

Chứng chỉ hành nghề hết hạn 30 ngày. 

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y quyết định việc cấp, gia hạn Chứng 

chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp, gia hạn phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

11.2. Cách thức thực hiện: không quy định 

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a)Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề theo Phụ lục 3 Nghị định 

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe; 

- 02 ảnh 4x6. 

Đối với trường hợp cấp mới, nộp thêm: 
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- Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề 

thú y; 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; 

- Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Đối với người 

nước ngoài); 

- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (trong trường hợp gia hạn). 

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

11.4. Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới;  

- 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn. 

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

11.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề thú y 

có giá trị 05 năm. 

11.8. Phí, lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/lần 

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ 

hành nghề - Phụ lục 3, Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ; 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các 

hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên 

ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy 

sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật 

phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp. 

- Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, 

chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật phải có bằng đại học trở lên chuyên 

ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với 

hành nghề thú y thủy sản. 

- Người buôn bán thuốc thú y phải có bằng trung cấp trở lên chuyên 

ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy 

sản đối với hành nghề thú y thủy sản. 

- Chứng chỉ hành nghề thú y về tiêm phòng, chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y được sử dụng 

trong phạm vi cả nước. Cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề không ghi vào Mục 

địa Điểm hành nghề; 

- Chứng chỉ hành nghề thú y của người phụ trách kỹ thuật tại cơ sở phẫu 

thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật, buôn 

bán thuốc thú y được sử dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

- Người hành nghề phải có đạo đức nghề nghiệp; 

- Người hành nghề có đủ sức khỏe hành nghề. 

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; 
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- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật thú y; 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công 

tác thú y; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 

Kính gửi: Chi cục…… 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………… 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………….. 

Bằng cấp chuyên môn: …………………………………………………………. 

Ngày cấp: ………………………………………………………………………. 

Nay đề nghị Quý cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề: 

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực thú y. 

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật. 

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. 

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. 

Tại: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

Địa chỉ hành nghề: ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật và của ngành 

thú y. 

(Ghi chú: Nộp 02 ảnh 4x6) 

 

 ……., ngày….. tháng ….. năm 20.... 

Người đứng đơn 

Ký 

(Ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

GIA HẠN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 

Kính gửi: Chi cục Thú y 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………… 

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………… 

Bằng cấp chuyên môn: ………………………………………………………… 

Đã được Chi cục... cấp Chứng chỉ hành nghề thú y: 

□ Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực thú y. 

□ Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật. 

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn. 

□ Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật thủy sản. 

Tại: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

Số CCHN: ……………………………………………………………………….. 

Ngày cấp: ……………………………………………………………………….. 

Nay đề nghị Quý Chi cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên. 

Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn và 02 ảnh 4x6. 

 

 ……., ngày….. tháng ….. năm 20.... 

Người đứng đơn 

Ký 

(Ghi rõ họ tên) 
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MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 

(Kèm theo Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ) 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

 

 
 

CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ THÚ Y 

 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN 

CHI CỤC THÚ Y 

 
 

 

  

 

Ảnh 4x6 

 

 

 

 

 

 

SỐ ĐĂNG KÝ ……../TY-CCHN 
Chứng chỉ có giá trị đến 

……………………………… 

………………………………………

…………………… 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ THÚ Y 

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số    /2016/NĐ-

CP ngày    tháng    năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi Tiết một số 

Điều của Luật thú y; 

Căn cứ Quyết định số..../QĐ-

………………………. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC 

THÚ Y,….. 

TỈNH/THÀNH PHỐ……………. 

Cấp cho Ông/Bà: 

………………………………. 

Năm sinh: 
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……………………………………

……. 

Địa chỉ thường trú: 

…………………………….. 

Được phép hành nghề: 

……………………….. 

Tại: 

……………………………………

…………. 

……………………………………

……… 

  …….., ngày …….. tháng 

……. năm 201... 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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12. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh  

12.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trước khi vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ 

hàng phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm thuộc Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện khi có ủy quyền. 

- Bước 2: 

* Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh: 

Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở theo quy định tại 

khoản 1 Điều 37 Luật thú y, như sau: 

+ Kiểm tra lâm sàng; 

+ Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm 

theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT; 

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật; 

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 

chứa đựng, vận chuyển động vật;  

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; 

+ Thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đến qua thư điện 

tử hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, số 

lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát phương tiện vận chuyển. Thực 

hiện thông báo ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật 

vận chuyển để làm giống, tổng hợp thông báo theo tuần đối với động vật vận 

chuyển để giết mổ; 
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+ Trường hợp động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan 

kiểm dịch động vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý 

theo quy định. 

- Nội dung kiểm dịch đối với động vật xuất phát từ cơ sở đã được công 

nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã 

được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy 

định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT, 

như sau:  

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật; 

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 

chứa đựng, vận chuyển động vật. 

* Kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh 

- Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở theo 

quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật thú y, như sau: 

+ Kiểm tra thực trạng hàng hóa; điều kiện bao gói, bảo quản sản phẩm 

động vật; 

+ Lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định tại Phụ lục XI 

ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT;  

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển sản phẩm 

động vật; 

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 

chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động vật; 

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; 
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+ Trường hợp sản phẩm động vật không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú 

y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến 

hành xử lý theo quy định; 

+ Tổng hợp thông báo theo tuần cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa 

nơi đến qua thư điện tử hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận 

kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng, số lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát 

phương tiện vận chuyển.  

- Nội dung kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã 

được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh 

hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh 

theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-

BNNPTNT, từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y, như 

sau:  

+ Niêm phong, kẹp chì phương tiện chứa đựng, vận chuyển sản phẩm 

động vật; 

+ Hướng dẫn, giám sát chủ hàng thực hiện tiêu độc khử trùng phương tiện 

chứa đựng, vận chuyển sản phẩm động vật; 

+ Tổng hợp thông báo theo tuần cho cơ quan kiểm dịch động vật nội địa 

nơi đến qua thư điện tử hoặc fax các thông tin sau đây: Số Giấy chứng nhận 

kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng, số lượng hàng, mục đích sử dụng, biển kiểm soát 

phương tiện vận chuyển.  

12.2. Cách thức thực hiện: không quy định. 

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Giấy đăng ký theo Mẫu 1 Phụ lục V, Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT. 

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định 
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12.4. Thời hạn giải quyết: 

- Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công 

nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã 

được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy 

định tại Phụ lục XI, Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT, từ cơ sở sơ chế, chế 

biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đăng ký kiểm dịch,  

- Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh 

doanh; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chăn nuôi chưa được 

giám sát dịch bệnh động vật; Động vật chưa được phòng bệnh theo quy định tại 

khoản 4 Điều 15 của Luật thú y hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc-xin nhưng 

không còn miễn dịch bảo hộ; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở 

chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật; Sản phẩm động vật xuất phát 

từ cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chưa được định kỳ kiểm tra vệ sinh 

thú y hoặc khi có yêu cầu của chủ hàng: 

+ 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú yquyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian 

kiểm dịch. 

+ 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm 

dịch thì Chi cục Chăn nuôi và Thú ycấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp 

kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì 

Chi cục Chăn nuôi và Thú ythông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

12.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm 

thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện khi có ủy quyền; 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm 

thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện khi có ủy quyền. 

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch 

12.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí kiểm dịch: Chi tiết theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú 

y; 

- Các chỉ tiêu kiểm tra: Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký theo Mẫu 1 Phụ lục V, 

Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT 

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;  

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;  

- Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT 

VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 

Số:................../ĐK-KDĐV 

            Kính gửi: ..............……………...................................................... 

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): .................................................... 

Địa chỉ giao dịch: ………………………………...…………………...….. 

Số Chứng minh nhân dân/số Hộ chiếu/số định danh cá nhânCMND/Thẻ 

CCCD/Hộ chiếu số:……………Ngày cấp…………..Tại………………………. 

Điện thoại: …………. Fax: ……….….. Email: ………….………... 

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau: 

I/ ĐỘNG VẬT: 

Loại động vật Giống Tuổi Tính biệt Mục đích sử 

dụng 
Đực Cái 

      

      

Tổng số      

Tổng số (viết bằng chữ): ………………………… 

Nơi xuất phát: …………………………….…………………………...….. 

Tình trạng sức khoẻ động vật: …………………………………..….. 

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ….…. 

..... theo Quyết định số …/… ngày……/…../..…của ……(1)…. (nếu có). 

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có): 

1/ ……… Kết quả xét nghiệm số …..…../……. ngày ..…../……/ …...…. 

2/ …………… Kết quả xét nghiệm số ……../…. ngày ..…../……/ …...…. 

3/ ……… Kết quả xét nghiệm số …..…../……. ngày ..…../……/ …...…. 

4/ …… Kết quả xét nghiệm số ….…../………. ngày ..…../……/ …...…. 

5/ ……… Kết quả xét nghiệm số ……../……. ngày ..…../……/ …...…. 

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi 

sản xuất): 

Mẫu: 1 
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1/ ……...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...…. 

2/ ………….…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 

3/ ………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 

4/ ………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 

5/ …………..…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT: 

Tên hàng Quy cách 

đóng gói 

Số lượng 

(2) 

Khối lượng 

(kg) 

Mục đích sử 

dụng 

     

     

Tổng số    

Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………….…………… 

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo 

kết quả xét nghiệm số …/…… ngày…/….../ ...…. của …(3) ….… (nếu có). 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………..….………. 

Điện thoại: ………………. Fax: ………………………...……. 

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………….………………. 

Địa chỉ: …….....…………...……………...…………………..….. 

Điện thoại: ………………. Fax: …………………………………. 

Nơi đến (cuối cùng): ……………………………………..……………… 

Phương tiện vận chuyển: ...……………...…………….….………...…… 

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có): 

1/ ………….… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....… 

2/ ……...……… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…...… 

3/ ……...…………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....… 

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...…………...…. 

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...…….…………… 

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...…........……….. 

Địa điểm kiểm dịch: ...………………..………...…….……….. 
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Thời gian kiểm dịch: ...……………...…………….………..……. 

Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp 

hành đúng pháp luật thú y. 

 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM 

DỊCHĐỘNG VẬT 
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm..................... 

…… vào hồi .. giờ... ngày ...../......./ …...… 

Vào sổ đăng ký số ...... ngày...../ ......./ …. 

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đăng ký tại ..............…................. 

Ngày ........ tháng .......năm …..…. 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG 

KÝ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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13. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên 

cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra 

bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc 

do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình 

duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận 

13.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ sở gửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thẩm định và thành lập 

Đoàn đánh giá tạicơ sở. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

13.2. Cách thức thực hiện: Trựctiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính 

(hoặc) Gửi Email (trường hợp gửi hồ sơ qua email, sau khi hoàn thiện hồ sơ theo 

ý kiến của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, chủ cơ sở nộp lại hồ sơ bản chính cho 

Chi cục Chăn nuôi và Thú yqua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh). 

13.3. Thành phần, số lượng hồsơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản 

đề nghị chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn 

nuôi cấp xã - Phụ lục VIa, VIb, Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT; 

- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động duy trì; 
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- Bản sao các kết quả xét nghiệm 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

13.4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc 

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ sở an toàn dịch bệnh. 

13.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm. 

13.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Thẩm định cơ sở chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi cấp xã, cơ sở nuôi trồng 

thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống là cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan 

quản lý thú y địa phương thực hiện); Thẩm định chương trình giám sát dịch 

bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản): 300.000đ/lần; 

- Chi phí khác: Biểu khung giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ 

sở an toàn dịch bệnh hoặc văn bản đề nghị chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã - Phụ lục VIa, VIb, Thông tư số 

14/2016/TT-BNNPTNT. 

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ sở có nhu cầu và tự nguyện đăng ký để được chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật; 
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- Cơ sở đã thực hiện giám sát theo quy định, không có động vật thủy sản 

mắc bệnh được chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng kể từ khi nơi nuôi giữ 

động vật thủy sản mắc bệnh cuối cùng của cơ sở được tiêu hủy hoặc kể từ khi xử 

lý xong động vật thủy sản mang mầm bệnh hoặc không có ca bệnh của bệnh 

được chứng nhận an toàn trong ít nhất 03 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối 

cùng được xử lý hoặc khỏi bệnh. 

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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14. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy 

sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh  

14.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trước khi vận chuyển động vật thủy sản sử dụng làm giống ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh; động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy 

sản xuất phát từ vùng công bố dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh chủ hàng gửi hồ sơ 

đăng ký kiểm dịch đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm thuộc Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y thực hiện khi có ủy quyền. 

- Bước 2:  

* Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi 

trồng thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được giám 

sát dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận chuyển ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh 

- Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại nơi nuôi giữ tạm thời; bể, ao 

ương con giống của các cơ sở nuôi trồng thủy sản; cơ sở thu gom, kinh doanh. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

thực hiện khi có ủy quyềnthực hiện kiểm dịch như sau: 

+ Kiểm tra số lượng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản; 

+ Kiểm tra lâm sàng;  

+ Lấy mẫu kiểm tra các bệnh theo quy định tại Phụ lục IV, Thông tư số 

26/2016/TT-BNNPTNT; 

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật 

dụng kèm theo;  
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+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

55 của Luật thú y; 

+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên 

phương tiện vận chuyển; 

+ Thông báo cho Chi cục Chăn nuôi và Thú ynơi đến qua thư điện tử hoặc 

fax các thông tin gồm: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, loại hàng, số 

lượng hàng, tên chủ hàng, nơi hàng đến, biển kiểm soát của phương tiện vận 

chuyển vào 16 giờ 30 phút hàng ngày. 

- Trường hợp chỉ tiêu xét nghiệm bệnh dương tính, cơ quan kiểm dịch 

động vật nội địa không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo 

quy định về phòng chống dịch bệnh thủy sản. 

* Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ các cơ sở 

nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát dịch bệnh vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

- Cơ sở phải bảo đảm được công nhận an toàn dịch hoặc được giám sát 

dịch bệnh đối với các bệnh động vật thủy sản theo quy định tại Phụ lục IV, 

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

thực hiện khi có ủy quyền thực hiện như sau:  

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật 

dụng kèm theo; 

+ Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

55 của Luật thú y; 

+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật thủy sản giống lên 

phương tiện vận chuyển; 
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* Kiểm dịch động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố 

dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

- Động vật thủy sản thương phẩm thu hoạch từ cơ sở nuôi không có dịch 

bệnh trong vùng công bố dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm thuộc Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y thực hiện khi có ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch như sau:  

+ Kiểm tra số lượng, chủng loại, kích cỡ động vật thủy sản; 

+ Kiểm tra lâm sàng; 

+ Lấy mẫu kiểm tra tác nhân gây bệnh đối với động vật thủy sản thương 

phẩm cảm nhiễm với bệnh được công bố dịch theo quy định tại Phụ lục IV, 

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT;  

- Động vật thủy sản thu hoạch từ cơ sở nuôi có bệnh đang công bố dịch 

phải được chế biến (xử lý nhiệt hoặc tùy từng loại bệnh có thể áp dụng biện 

pháp xử lý cụ thể bảo đảm không để lây lan dịch bệnh) trước khi đưa ra khỏi 

vùng có công bố dịch. 

* Kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch 

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

- Việc kiểm dịch được thực hiện ngay tại cơ sở sơ chế, chế biến của chủ 

hàng. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

thực hiện khi có ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch như sau: 

+ Kiểm tra số lượng, chủng loại sản phẩm động vật thủy sản; 

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sơ chế, chế biến thủy sản trước 

khi đưa ra khỏi vùng công bố dịch; 
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+ Kiểm tra tình trạng bao gói, bảo quản, cảm quan đối với sản phẩm động 

vật thủy sản; 

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật 

dụng kèm theo; 

+ Thực hiện hoặc giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo trước khi xếp hàng lên 

phương tiện vận chuyển; 

+ Kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp sản phẩm động vật thủy sản lên 

phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc 

giám sát chủ hàng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi tập trung, bốc 

xếp hàng. 

Trường hợp sản phẩm động vật thủy sản không bảo đảm yêu cầu vệ sinh 

thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực 

hiện khi có ủy quyền không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý 

theo quy định. 

14.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện 

tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp. 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 TS Phụ lục V, 

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT. 

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

14.4. Thời hạn giải quyết: 

- Đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 

53 của Luật thú y 
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+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm 

dịch, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian 

kiểm dịch 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp 

ứng yêu cầu kiểm dịch thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài 

hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì thông báo, 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Đối với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch 

bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch.  

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

14.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm 

thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện khi có ủy quyền; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y/Trạm 

thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện khi có ủy quyền. 

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm dịch 

14.8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Phí kiểm dịch: Chi tiết theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú 

y; 

- Các chỉ tiêu kiểm tra: Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch theo mẫu 01 

TS Phụ lục V, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT. 
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14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;  

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy 

sản; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú ythuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Mẫu: 01 TS 

ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY 

SẢN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 

Số:………… ĐKKD-VCTS 

Kính gửi: ..............……………...................................................... 

Tên tổ chức, cá nhân: ......................................................….................................... 

Địa chỉ giao dịch: ……………………….……...………………..…...………….. 

Điện thoại: ……….….…. Fax: ……………… E.mail: ……………………… 

Số Chứng minh nhân dân/số Hộ chiếu/số định danh cá nhânCMND/Thẻ 

CCCD/Hộ chiếu số:…………………Ngày cấp…………..Tại………………… 

Đề nghị được kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh số hàng sau: 

TT Tên thương mại Tên khoa học Kích thước cá 

thể/Dạng sản 

phẩm(1) 

Số lượng/ Trọng 

lượng 

     

     

     

   Tổng số  

Tổng số viết bằng chữ:…………………………………………………………… 

Mục đích sử dụng:………………..…………….................……….....………… 

Quy cách đóng gói/bảo quản: ………………….…….. Số lượng bao gói: ........... 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế, chế biến/ 

bảo quản: ………………..……………………………………………………… 

Mã số cơ sở (nếu có):.……....…………………………………………………… 

Điện thoại: ………...…….….…. Fax: ……………………… E.mail: …………. 

Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: …………..…………………………………… 

Địa chỉ: ……....………….……...…...…………...……………...…………..…. 

Điện thoại: ………...…….….…. Fax: ……………………… E.mail: ……….… 

Nơi đến/nơi thả nuôi cuối cùng: …………..………………………………….… 

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có): 
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1/ ………………………………………Số lượng/Trọng lượng: ……................... 

2/……………………………………….Số lượng/Trọng lượng:............................ 

3/……………………………………….Số lượng/Trọng lượng:……………….... 

Phương tiện vận chuyển: ...……………...…….………...…………….………..... 

Địa điểm kiểm dịch: …...……………...…….……………………...…………… 

Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….………....……….……….….… 

* Đối với sản phẩm thủy sản xuất phát từ cơ sở nuôi có bệnh đang công bố 

dịch đề nghị cung cấp bổ sung các thông tin sau đây: 

- Thời gian thu hoạch:…………………………………………………………… 

- Mục đích sử dụng động vật thủy sản mắc bệnh:..……………………………… 

- Biện pháp xử lý động vật thủy sản mắc bệnh trước khi vận chuyển:………… 

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./. 

 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN GIẤY 

ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Đăng ký tại ................…................... 

Ngày........ tháng....... năm…...…. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 

- (1) Kích thước cá thể (đối với thủy sản giống)/Dạng sản phẩm đối với sản 

phẩm thủy sản); 

- Giấy khai báo kiểm dịch được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch 

động vật giữ, 01 bản do tổ chức, cá nhân giữ. 
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15. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y  

15.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức, cá nhângửi hồ sơ đến 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: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả 

kết quả. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú ykiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc 

thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc 

việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; 

trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

15.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính. 

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư số  

13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

- Chứng chỉ hành nghề thú y. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 



                                  CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021                    251 

 

 

 

15.4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

15.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc công 

văn trả lời 

15.8. Phí, lệ phí (nếu có): Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán thuốc thú y, 

thuốc thú y thủy sản: 230.000đ/lần 

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2016/TT-BNNPTNT. 

- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu 

thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2016/TT-BNNPTNT. 

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp; 

- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành 

nghề thú y. 

- Có đủ quầy, tủ, giá kệ để chứa, đựng và trưng bày sản phẩm phải đảm 

bảo chắc chắn, dễ vệ sinh và tránh được những tác động bất lợi của ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ẩm, nấm mốc, động vật gặm nhấm và côn trùng gây hại. 
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- Có trang thiết bị để bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên nhãn của sản 

phẩm; có nhiệt kế, ẩm kế theo dõi điều kiện bảo quản sản phẩm. Đối với cơ sở 

buôn bán vắc xin, chế phẩm sinh học phải có tủ lạnh, tủ mát hoặc kho lạnh; có 

nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản; có máy phát điện dự phòng, vật dụng, 

phương tiện vận chuyển phân phối vắc xin bảo đảm điều kiện bảo quản ghi trên 

nhãn sản phẩm. 

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;  

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật thú y; 

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 

Nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc thú y;  

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/09/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp; 

- Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

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

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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PHỤ LỤC XX 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ, GIA HẠN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN, 

NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ, GIA HẠN KIỂM TRA 

ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y 

Kính gửi: (1)  

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y. 

Tên cơ sở: 

Địa chỉ cơ sở: 

Số điện thoại: Fax: 

Chủ cơ sở: 

Địa chỉ thường trú: 

Các loại sản phẩm kinh doanh: 

□ Thuốc dược phẩm  □ Vắc xin, chế phẩm sinh học 

□ Hóa chất □ Các loại khác 

Đề nghị quý đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán, nhập khẩu thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi. 

Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu): 

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y; 

b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp đăng 

ký); 

d) Chứng chỉ hành nghề buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y (bản chính hoặc bản 

sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp đăng ký). 

 ......., ngày … tháng …. năm ….. 

Đại diện cơ sở 
(ký tên và đóng dấu nếu có) 

Ghi chú: (1) Gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu cơ sở đăng 

ký kiểm tra là cơ sở buôn bán thuốc thú y; gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký 

kiểm tra là cơ sở nhập khẩu thuốc thú y. 
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PHỤ LỤC XXII 

MẪU BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT 

BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT 

BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y 

Kính gửi: (1) ……………………………. 

Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:  ........................................................................  

Địa chỉ:  ........................................................................................................  

Số điện thoại: ..................... Fax: ……………..Email:  ...............................  

Loại hình đăng ký kinh doanh:  ....................................................................  

Xin giải trình điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, cụ thể như sau: 

1. Cơ sở vật chất: (mô tả kết cấu, diện tích quy mô cơ sở, các khu vực trưng 

bày/bày bán) 

2. Trang thiết bị: (nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y 

như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,…..) 

3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo 

dõi mua bán hàng,...) 

4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở 

 …..,ngày …. tháng …. năm … 

Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

 

Ghi chú: (1) Gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở nhập khẩu 

thuốc thú y; gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh, nếu cơ sở đăng ký 

kiểm tra là cơ sở buôn bán thuốc thú y. 
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16. Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, 

thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham 

gia hội chợ, triển lãm 

16.1. Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật thủy 

sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm 

động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm đăng ký kiểm dịch với Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình  

16.2. Cách thức thực hiện: không quy định 

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

16.4. Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương quyết định và thông báo cho 

chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp 

ứng yêu cầu kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thông 

báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

16.5. Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

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

16.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận kiểm dịch 

16.8. Phí, lệ phí: 

- Phí kiểm dịch: Chi tiết theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú 

y; 
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- Các chỉ tiêu kiểm tra: Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016. 

16.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: không quy định 

16.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định 

16.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;  

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn;  

- Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy 

sản; 

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán 

thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

- Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

lĩnh vực thú y; 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi 

trang trại quy mô lớn 

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. 

- 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 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 

nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 05.ĐKCN, phụ lục I, 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ; trường hợp từ 

chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 



258                          CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021 

 

1.2. 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. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 01.ĐKCN, phụ lục I, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ; 

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông 

tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đã được cấp, trừ trường hợp 

Giấy chứng nhận bị mất. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết: 

- 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 chăn nuôi: 

Trong thời hạn 05 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: 

Trong thời hạn 05 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: 
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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. 

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. 

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: không. 

1.8. Phí, lệ phí: 

- Thẩm định để cấp lại: 250.000 đồng/cơ sở/lần; 

- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy 

mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 01.ĐKCN, phụ lục I, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về 

mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 53 của Luật Chăn nuôi; 

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử 

lý chất thải chăn nuôi; 

c) Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; 

d) Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi; 
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đ) Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn 

nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; 

lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn 

nuôi; 

e) Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng 

chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực 

chăn nuôi trang trại. 

Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên. 

(Điều 55 Luật Chăn nuôi; điểm a khoản 2, điều 21, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ).  

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

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

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Quyết định số 823/QĐ-BNN-CN ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

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

ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.  

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 
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Mẫu số 01.ĐKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

CHĂN NUÔI 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố………… 

Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi …………………………………………………… 

CMND/Căn cước công dân số/hộ chiếu………….cấp ngày …../..../....Nơi 

cấp:............................. 

1. Địa điểm cơ sở chăn nuôi: 

2. Đối tượng vật nuôi: 

Gia súc: ……………………………………………………………………; 

Gia cầm: ………………………………………………………………………..; 

Vật nuôi khác: ………………………………………………………………….; 

3. Đăng ký cấp mới: □ Đăng ký cấp lại: □ 

Lý do đề nghị cấp lại (ghi chi tiết): …………………………………………….. 

Các văn bản kèm theo (nếu có): ………………………………………………. 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, 

chính xác, trung thực của nội dung đã kê khai./. 

  

  ………, ngày ….tháng….năm….. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05.ĐKCN 

CƠ QUAN CẤP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

   

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI 

Số*: A/B/C/ĐKCN 

Tên cơ sở chăn nuôi…………………. Địa chỉ trụ 

sở: …………………………… 

Số điện thoại: ……………………….. Số Fax: ………………………………. 

Địa chỉ trang trại: ………………………………………………………………. 

Số điện thoại: ……………………. Số Fax: …………………………………….. 

Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: …………….. 

Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi. 

Gia súc: …………………………… Số lượng: ………………………………; 

Gia cầm: …………………….. Số lượng: …………………………………….; 

Vật nuôi khác:……………………. Số lượng: ………………………………..; 

  

  ….., ngày … tháng … năm … 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

*Ghi chú: 

Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi như sau: 

- A: là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi cấp Giấy chứng nhận) 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 cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi, 

bắt đầu từ số 001. 

- C: là năm cấp Giấy chứng nhận. 

- ĐKCN: viết tắt của “điều kiện chăn nuôi”. 
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2. Cấp 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. (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. 

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. 
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Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 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 05 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, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ; 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 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; 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, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ; 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 
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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. 

2.2. 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. 

2.3. 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.TĂCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ; 

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

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

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

03.TĂCN Phụ lục I, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ; 

- 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 

2.4. Thời hạn giải quyết: 

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.  
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+ 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 20 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 05 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 20 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 05 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 10 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 10 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: 

- 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. 

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 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/01 cơ sở/lần. 

2.9. 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; 

- 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; 
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- 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. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

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 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 
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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. 

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 

21/01/2020 của Chính phủ).  

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

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

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 



270                          CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021 

 

- Quyết định số 823/QĐ-BNN-CN ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

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

ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.  

 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm 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 

(Ký tên, đóng dấu) 
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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 trường hợp 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) Bản sao, chụp tài liệu chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường được cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

  

  ……, ngày …. tháng….. năm …. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03.TACN 

CỘNG HÒA 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. 
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- 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: 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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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. 

   ……, ngày …. tháng….. năm …. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Ghi chú: 

- Quy trình kiểm soát chất lượng này áp dụng đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp. Đối với cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống 

và thức ăn bổ sung dạng nguyên liệu đơn thì tùy theo công nghệ sản xuất và bản chất của sản phẩm 

thức ăn chăn nuôi mà cơ sở có thể giảm bớt các nội dung không liên quan trong quy trình này nhưng 

phải bảo đảm kiểm soát được chất lượng và an toàn của sản phẩm và truy xuất được nguồn gốc. 

- Khi áp dụng thực hiện các nội dung trong quy trình, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi phải 

ghi chép và lưu hồ sơ, bằng chứng để làm căn cứ cho việc đánh giá giám sát duy trì Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu. 
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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 và phương pháp 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: 

................................................................................................................................ 

 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) 
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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) 

STT 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 

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, 

A       
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STT 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 

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 

vật nuôi xâm nhập vào khu 

vực sản xuất, khu lưu trữ 

nguyên liệu và thành phẩm; 

phòng, chống mối mọt 

B       
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STT 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 

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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STT 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 

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 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 theo 

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       
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STT 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 

đ Kiểm soát tái chế B       

e 
Kiểm soát mẫu lưu và lưu 

mẫu 
B       

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 B       
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STT 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 

áp dụng; công bố hợp quy 

theo quy định 

b 

Thực hiện ghi nhãn hàng hóa 

theo quy định của pháp luật 

về ghi nhãn hàng hóa. 

B       

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         

Kết luận 

Hình thức đánh 

giá 
Kết luận Kết quả đánh giá 

Lần đầu 
Đạt, cấp Giấy chứng 

nhận 

100% chỉ tiêu loại A đạt 

100% chỉ tiêu loại B đạt 

Đánh giá giám sát 

Duy trì Giấy chứng 

nhận 

100% chỉ tiêu loại A đạt 

100% chỉ tiêu loại B đạt 

Tạm dừng sản Có 02 chỉ tiêu loại A không đạt trở 
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xuất trong thời gian chờ 

khắc phục 

lên hoặc 07 chỉ tiêu loại B không 

đạt trở lên 

Thu hồi Giấy chứng 

nhận 

Không thực hiện khắc phục trong 

thời hạn đã cam kết 
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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 

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

  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN 

NUÔI 

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: …………… 

Được chứng nhận 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 (nếu có). 

  

  …., ngày … tháng … năm…. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

* Ghi chú: 

Quy định 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. 

- Mã số Giấy chứng nhận không thay đổi trong các trường hợp cấp lại. 
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3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi 

trang trại quy mô lớn 

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến 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 PTNT 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 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. 

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 20 ngày làm việc, Sở Nông 

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

sở chăn nuôi. 
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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 05 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 chăn nuôi theo Mẫu số 05.ĐKCN, phụ 

lục I, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ; trường hợp 

từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

3.2. 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. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn 

nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 01.ĐKCN, Phụ lục I, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 

- Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi theo Mẫu số 02.ĐKCN, Phụ lục 

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

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3.4. Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.  
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+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: 

Trong thời hạn 25 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: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. 

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

3.6. 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. 

3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. 

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: không. 

3.8. Phí, lệ phí:  

- Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại 

quy mô lớn: 2.300.000 đồng/01 cơ sở/lần; 

- Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy 

mô lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 01.ĐKCN, Phụ lục I, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ; 

- Mẫu Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi theo Mẫu số 02.ĐKCN, 

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

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về 

mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 53 của Luật Chăn nuôi; 

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử 

lý chất thải chăn nuôi; 

c) Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; 

d) Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi; 

đ) Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn 

nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; 

lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn 

nuôi; 

e) Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng 

chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực 

chăn nuôi trang trại. 

Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên. 
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(Điều 55 Luật Chăn nuôi; điểm a khoản 2, điều 21, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ).  

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

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

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Quyết định số 823/QĐ-BNN-CN ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

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

ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.  

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ 

sung. 

 

  



292                          CÔNG BÁO/Số 51 + 52/Ngày 25-08-2021 

 

Mẫu số 01.ĐKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

CHĂN NUÔI 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố………… 

Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi …………………………………………………… 

CMND/Căn cước công dân số/hộ chiếu…….cấp ngày …../..../....Nơi 

cấp:.............. 

1. Địa điểm cơ sở chăn nuôi: 

2. Đối tượng vật nuôi: 

Gia súc: …………………………………………………………………………; 

Gia cầm: ………………………………………………………………………..; 

Vật nuôi khác: ………………………………………………………………….; 

3. Đăng ký cấp mới: □ Đăng ký cấp lại: □ 

Lý do đề nghị cấp lại (ghi chi tiết): …………………………………………….. 

Các văn bản kèm theo (nếu có): …………………………………………………. 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, 

chính xác, trung thực của nội dung đã kê khai./. 

  

  ………, ngày ….tháng….năm….. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02.ĐKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BẢN THUYẾT MINH 

Về điều kiện chăn nuôi 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ CHĂN NUÔI 

1. Tên cơ sở chăn nuôi: ……………………………………………………… 

2. Họ và tên chủ cơ sở chăn 

nuôi: ………………………………………………… 

3. Địa chỉ: …………………. Số điện thoại: .............................. Email: ……… 

4. Hình thức xây dựng (mới/cũ/mở rộng): …………………………………… 

5. Tổng diện tích cơ sở chăn nuôi: ………….m2, trong đó: 

a) Diện tích chuồng nuôi (m2): ………………………………………………. 

b) Diện tích khu xử lý chất thải (m2): ………………………………………… 

II. ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI 

1. Địa điểm xây dựng: 

a) Vị trí xây dựng: …………………………………………………………… 

b) Nhu cầu nước (m3/năm): ……………………………………………………… 

c) Trữ lượng cung cấp nước (m3/năm): ………………………………………… 

2. Chuồng trại chăn nuôi: Mô tả khái quát về thiết kế tổng thể, bố trí mặt bằng 

trang trại, kiểu chuồng, trang thiết bị. 

3. Bản sao, chụp tài liệu chứng minh có biện pháp bảo vệ môi trường được cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

4. Sổ sách quản lý: Sổ ghi chép phục vụ quá trình chăn nuôi. 

  

  CHỦ CƠ SỞ CHĂN NUÔI 

Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu số 05.ĐKCN 

CƠ QUAN CẤP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

    

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI 

Số*: A/B/C/ĐKCN 

Tên cơ sở chăn nuôi……………………. Địa chỉ trụ sở: …………………… 

Số điện thoại: ………………………….. Số Fax: ……………………………. 

Địa chỉ trang trại: ………………………………………………………………. 

Số điện thoại: ………………………. Số Fax: ……………………………….. 

Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành 

lập: ……………… 

Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi. 

Gia súc: …………………………… Số lượng: ………………………………; 

Gia cầm: ………………….. Số lượng: …………………………………….; 

Vật nuôi khác:………………. Số lượng: ……………………………………..; 

  

  ….., ngày … tháng … năm … 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

*Ghi chú: 

Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi như sau: 

- A: là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi cấp Giấy chứng nhận) 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 cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi, 

bắt đầu từ số 001. 

- C: là năm cấp Giấy chứng nhận. 

- ĐKCN: viết tắt của “điều kiện chăn nuôi”. 
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4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 

4.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến 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: Kiểm tra nội dung hồ sơ: 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 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 06.TACN, phụ lục I, Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ; trường hợp từ chối phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Trả kết quả theo phiếu hẹn. 

4.2. 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. 
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4.3. 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, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính phủ; 

- 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 

4.4. Thời hạn giải quyết: 

- 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 05 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. 

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

ăn chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ. 

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

4.6. 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. 

4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi. 

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: Không. 

4.8. 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/01 cơ sở/lần. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 01.TĂCN Phụ lục I, 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  

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; 
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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; 

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 
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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. 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 

21/01/2020 của Chính phủ).  

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

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

dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Quyết định số 823/QĐ-BNN-CN ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

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

ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về việc quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.  

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm 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 

(Ký tên, đóng dấu) 
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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 

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

  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN 

NUÔI 

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: …………… 

Được chứng nhận 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 (nếu có). 

  …., ngày … tháng … năm…. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

* Ghi chú: 

Quy định 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. 

- Mã số Giấy chứng nhận không thay đổi trong các trường hợp cấp lại. 
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IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ 

THỦY SẢN 

1. Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ 

cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Gửi hồ sơ. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ. 

- Bước 3: Cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu hợp lệ) hoặc có văn 

bản trả lời cơ sở về lý do không cấp Giấy chứng nhận xuất xứ. 

1.2. Cách thức thực hiện: Cơ sở thu hoạch NT2MV (hoặc cơ sở sơ chế, 

chế biến) gửi Phiếu kiểm soát thu hoạch trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 Bản chính phiếu kiểm soát thu 

hoạch 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

- Xử lý hồ sơ: Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ 

ngày thu hoạch 

- Xử lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận: Trong thời gian 01 (một) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được Phiếu kiểm soát thu hoạch 

1.5. Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản. 

1.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở thu hoạch NT2MV (hoặc cơ sở 

sơ chế, chế biến) 

1.7. Mẫu đơn, tờ khai: Không có 

2.8. Phí, lệ phí: Không có 

1.9. Kết quả thực hiện TTHC. Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ theo mẫu nêu tại Phụ lục IX Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 

8/10/2015. 

1.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Có phiếu kiểm soát thu hoạch  

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;  

- Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình. 

Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL công bố mức phí 40.000 đồng theo 

Thông tư 107/2012/TT-BTC, tuy nhiên hiện nay Thông tư này đã bị thay thế bởi 

Thông tư 286/2016/TT-BTC và Thông tư số 44/2018/TT-BTC 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, 

bổ sung. 
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2. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) 

cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Đăng ký thu hoạch 

- Bước 2: Tổ chức kiểm soát thu hoạch tại hiện trường. 

- Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch. 

2.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc 

thư điện tử đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 đường Trần 

Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.  

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

- Cơ quan kiểm soát cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho các lô nguyên liệu 

NT2MV được kiểm soát ngay sau khi thực hiện kiểm soát tại hiện trường. 

- Trường hợp đại diện Cơ quan kiểm soát chưa ký tên và chưa đóng dấu 

của Cơ quan kiểm soát trên Giấy chứng nhận xuất xứ tại hiện trường, Cơ quan 

kiểm soát tổ chức cấp Phiếu kiểm soát thu hoạch ngay sau khi thực hiện kiểm 

soát tại hiện trường. 

2.5. Cơ quan thực hiện TTHC 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản 

2.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh 

vỏ 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC 
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- Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ theo mẫu nêu tại Phụ 

lục IX Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015 

- Phiếu kiểm soát thu hoạch theo mẫu nêu tại Phụ lục XI Thông tư số 

33/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2015. 

2.8. Phí, lệ phí: Không có 

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  

2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất 

lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;  

- Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình. 

Quyết định 2316/QĐ-BNN-QLCL công bố mức phí 40.000 đồng theo 

Thông tư 107/2012/TT-BTC, tuy nhiên hiện nay Thông tư này đã bị thay thế bởi 

Thông tư 286/2016/TT-BTC và Thông tư số 44/2018/TT-BTC 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng, đậm là nội dung TTHC được sửa đổi, 

bổ sung. 
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Phụ lục IX. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NT2MV 

(Ban hành kèm theo Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT  ngày  08  tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ 

CERTIFICATE OF ORIGIN OF BIVALVE MOLLUSCS 

Số/ No: XX/YYYY-ZZz 

 

Cơ quan kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ/ Bivalve Molluscs 

Harvesting Control Agency ................................................................ ………………. 

 .....................................................................................................................................  

Địa chỉ/ Address ..........................................................................................................  

 

CHỨNG NHẬN/ HEREBY CERTIFIES 

Cơ sở thu hoạch/ Name of harvester ...........................................................................  

Địa chỉ/ Address ..........................................................................................................  

Số hiệu của phương tiện vận chuyển/ Identification number of transport means ......  

Ngày thu hoạch/Date of harvesting………….Loài nhuyễn thể/Species ....................  

Vùng thu hoạch/Production area……………. được xếp loại/ classified in 

category .......................................................................................................................  

Khối lượng/ Quantity (kgs)  ........................................................................................  

Tên và địa chỉ cơ sở tiếp nhận/ Name and address of recipient .................................  

……………………………………………………………………………………

………Lô nguyên liệu trên (*) / The lot of the above mentioned raw material (*)  ......  

 .....................................................................................................................................  

      Ngày / Date ................................  

 Đại diện Cơ quan kiểm soát thu hoạch/ 

The representative of the Harvesting Control Agency 

                                                          (Ký tên, đóng dấu/ Signature and Seal) 

 

* Ghi rõ yêu cầu/chế độ xử lý sau thu hoạch theo thông báo của Cơ quan kiểm 

tra/ 

Descript clearly post-harvest treatment regime according to announcement of 

Inspection Agency. 
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Phụ lục XI.MẪU PHIẾU KIỂM SOÁT THU HOẠCH 

(ban hành kèm theo Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT  ngày 08 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Tên cơ quan  

Kiểm soát thu hoạch 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KIỂM SOÁT THU HOẠCH NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ 

NOTE FOR MONITORING OF HARVESTED BIVALVE MOLLUSCS 

Số/ No………. 

1. Cơ sở thu hoạch/Harvester ...............................................................................  

2. Địa chỉ/ Address ................................................................................................  

3. Số hiệu phương tiện vận chuyển/ Identification number of transport 

means  

4. Ngày thu hoạch/ Date of harvesting .................................................................  

5. Vùng thu hoạch/ Production area .. được xếp loại/ classified in category……… 

6. Loài nhuyễn thể/ Species ..................................................................................  

7. Khối lượng/ Quantity (kgs) ...............................................................................  

8. Tên và địa chỉ cơ sở tiếp nhận (*)/ Name and address of recipient (*) ...............  

……………………………………………………………………………………

…………Có giá trị đến ngày/Valid 

until:……………………………………………………… 

Ngày/ Date…………………………………... 

Tên và chữ ký của người thu hoạch/        Tên và chữ ký của cán bộ kiểm 

soát/  

   Name and signature of harvester              Name and signature of harvesting 

controller   

Ghi chú: (*): Ghi tên và địa chỉ của cơ sở sơ chế/chế biến. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối 

với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây 

dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình 

thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn 

thành công trình, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng tới Sở Xây dựng, Sở 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo thẩm quyền bao gồm: Sở Nông 

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

Quản lý các Khu công nghiệp qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình. 

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra các điều kiện 

nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Trường hợp công 

trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì thực hiện kiểm tra sự tuân 

thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây 

dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu và kiểm tra các điều kiện 

nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng. 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công 

tác nghiệm thu, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành bao 

gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở 
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Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (theo thẩm quyền) ra thông 

báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công 

trình xây dựng. 

 1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình 

xây dựng theo Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục Vlb Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị 

kiểm tra công tác nghiệm thu. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Xây dựng và các Sở 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo thẩm quyền bao gồm: Sở Nông 

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

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra 

công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

1.8. Lệ phí, phí: Không có. 
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1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình 

xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy dinh tại Phụ lục Vlb 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14; Luật Đê điều số 79/2006/QH11; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17/06/2020; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

 - Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế trong lĩnh vực quản 

lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./. 
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MẪU BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC 

CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
(Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng) 

……(1)……… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

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

  

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY  

DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Kính gửi: ……………….(2) ……………………………………………… 

……….(1) ……………báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công 

xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau: 

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:...(3) ….....thuộc dự án 

………………………… 

2. Địa điểm xây dựng …………………………………………………… 

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: 

……………. 

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các 

thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình). 

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát 

xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây 

dựng). 

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến). 

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện. 

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so 

với yêu cầu của thiết kế. 
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9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây 

dựng vào sử dụng. 

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, 

công trình xây dựng. 

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế 

đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo 

quy định của pháp luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức 

nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của 

pháp luật. Đề nghị ....(2)....tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công 

trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu … 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp 

nhân) 

_______________ 

Ghi chú: 

(1) Tên của Chủ đầu tư. 

(2) Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền 

quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này. 

(3) Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc phần công trình trong trường hợp đề nghị 

kiểm tra công tác nghiệm thu từng phần công trình. 
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MẪU DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 
(Phụ lục Vlb ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng) 

I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG 

1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi đầu tư xây dựng (nếu có). 

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng. 

3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định. tham gia ý kiến của các cơ 

quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở. 

4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu 

có). 

5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: 

thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với 

công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào: đánh giá tác động môi trường, đảm bảo 

an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản 

khác có liên quan. 

6. Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp 

đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất. 

7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây 

dựng. 

8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và 

hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. 

9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy 

định. 

10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

xây dựng. 

II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây 

dựng công trình. 

2. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. 

3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt 

thiết kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã 

được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật. 
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4. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. 

5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế 

xây dựng công trình. 

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công 

trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). 

3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây 

dựng công trình. 

4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài 

liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp 

quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan 

chuyên ngành: chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất 

lượng sản phẩm hàng hóa. 

5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi 

công. 

6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc 

giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng. 

7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí 

nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có). 

8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình. 

9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì 

công trình. 

10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: 

a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa: 

b) An toàn phòng cháy, chữa cháy; 

c) An toàn môi trường; 

d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị 

công nghệ; 

đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép 

xây dựng); 

e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình 

khác có liên quan; 

g) Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô 

thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án 
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theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, 

phê duyệt; 

h) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

11. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có). 

12. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng 

mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng. 

13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng. 

14. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 

Điều 24 Nghị định này (nếu có). 

15. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công 

tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này (nếu có). 

16. Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công 

xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng. 

______________ 

Ghi chú: Khi gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, 

công trình xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định này, chủ đầu tư chỉ gửi danh 

mục liệt kê các tài liệu nêu tại Phụ lục này trừ các hồ sơ tài liệu quy định tại khoản 13, 14, 15 Phụ lục 

này. 
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