
Phụ lục IV 

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÚ Y; LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ 

THUỶ SẢN; LÂM NGHIỆP 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 bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Thú y  

TTHC đã được công bố tại số thứ tự 5, 7, 8 Mục II, Phụ lục II Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

1 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thuỷ sản) đối 

với cơ sở phải đánh giá lại  Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật 

2 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)  

3 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thuỷ sản) đối với 

cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận  

II. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (TTHC cấp tỉnh) 

TTHC đã được công bố tại số thứ tự 04 Mục V Phần A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

1 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 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 an toàn thực phẩm) 

Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 Thông tư 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 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 



2 

B. Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

III. Lĩnh vực Lâm nghiệp (TTHC cấp huyện) 

TTHC đã được công bố tại số thứ tự 02 Mục II Phần B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 

của UBND tỉnh. 

1 Xác nhận bảng kê lâm sản 

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về quản lý, truy 

xuất nguồn gốc lâm sản. 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-22T08:43:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




