
Phụ lục II 

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP; QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM 

SẢN VÀ THUỶ SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

 NÔNG THÔN; UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /02/2023  của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk).  

 

A. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (TTHC đã được công bố tại số thứ tự 2,3  Mục V Phần A  Phụ lục II Quyết định số 2490/QĐ-

UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên Văn bản QPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản 

1 

 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông 

lâm, thủy sản  

 

 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

700.000 

đồng/ cơ 

sở 

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 

07/5/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong công tác thú 

y;  

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; 

Một phần x x 



2 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên Văn bản QPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

2 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

nông lâm, thủy 

sản (trường hợp 

trước 06 tháng 

tính đến ngày 

Giấy chứng nhận 

an toàn thực 

phẩm hết hạn) 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

700.000 

đồng/ cơ 

sở 

 

- Thông tư số 32/2022/TT 

BNNPTNT ngày 30/12/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số Thông tư quy định 

thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

 

Một phần x x 

 

 

 

 

 

 



3 

B. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

(TTHC đã được công bố tại số thứ tự 5, 7 Mục III Phần A Phụ lục II Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên Văn bản QPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, 

bổ sung 

Mức độ 

cung 

ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 

Xác nhận 

bảng kê lâm 

sản  

- Trường hợp không phải xác 

minh: 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp phải xác minh: 04 

ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp xác minh có nhiều 

nội dung phức tạp: Không quá 08 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả hồ sơ 

cấp huyện 

Không 

Điều 5 Thông tư số 

26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Một phần x x 

2 

Phê duyệt 

khai thác 

động vật 

rừng thông 

thường từ tự 

nhiên 

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

 

Không 

Điều 7 Thông tư số 

26/2022/TT-

BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Một phần x x 
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