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Số:             /QLCL-TTPC 

V/v báo cáo kết quả cải cách TTHC,  

cắt giảm điều kiện kinh doanh và  

cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành 

 
Hà Nội, ngày      tháng     năm      

 

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) 

 

Thực hiện văn bản số 2260/BNN-PC ngày 30/3/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng báo cáo kết quả cải cách thủ tục 

hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản gửi Báo cáo 

theo mẫu hướng dẫn tại công văn 2260/BNN-PC gửi kèm. 

Đề nghị Vụ Pháp chế tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VP Bộ (Phòng KSTTHC); 

- Các PCT (để biết); 

- Các phòng: CL1, CL2; KHTH (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẮT 

GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

1. Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đầu nhiệm kỳ: 24 

TTHC (Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 ban hành Danh mục 

thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT). 

- Số lượng thủ tục hành chính cắt giảm, đơn giản hóa:  

+ Cắt giảm: 02 TTHC (theo Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 

09/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

+ Đơn giản hóa: 05 TTHC; 

+ Chuyển nhiệm vụ cho đơn vị khác: 03 TTHC (01 TTHC chuyển nhiệm 

vụ cho Cục Bảo vệ thực vật,  02 TTHC chuyển nhiệm vụ cho Cục Thú y theo 

Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

- Số lượng thủ tục hành chính quy định mới: 0. 

- Tổng  số  thủ  tục  hành  chính  thuộc  phạm  vi quản  lý  tính  đến  ngày 

31/3/2020: 19 TTHC (Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC). 

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý: 06 văn bản. 

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2180 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật An toàn thực phẩm. 

+ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Quản lý ngoại thương. 



 

+ Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-

BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản 

xuất khẩu. 

+ Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-

BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiểm 

tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT . 

+ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT (thay thế Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm 

tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP). 

+ Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban hành. 

- Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính: Chi tiết xem tại Phụ lục I. 

2. Kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 

- Tổng số điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đầu nhiệm kỳ: 32 

điều kiện kinh doanh. 

- Số lượng điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa: cắt giảm 17 

điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 11 điều kiện kinh doanh. 

- Số lượng điều kiện kinh doanh quy định mới: 0. 

- Tổng  số  điều  kiện  kinh  doanh  thuộc  phạm  vi quản  lý  tính  đến  

ngày 31/3/2020: 15 điều kiện kinh doanh. 

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cắt giảm 

điều kiện kinh doanh: 01 văn bản (Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

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). 

- Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm điều kiện kinh doanh 

theo danh mục TTHC yêu cầu tại phụ lục II công văn 679/BNN-PC ngày 

22/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Chi tiết xem tại Phụ lục II. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-48-2013-tt-bnnptnt-kiem-tra-chung-nhan-an-toan-thuy-san-xuat-khau-213842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-48-2013-tt-bnnptnt-kiem-tra-chung-nhan-an-toan-thuy-san-xuat-khau-213842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-02-2017-tt-bnnptnt-sua-doi-48-2013-tt-bnnptnt-chung-nhan-an-toan-thuc-pham-thuy-san-340437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-48-2013-tt-bnnptnt-kiem-tra-chung-nhan-an-toan-thuy-san-xuat-khau-213842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-45-2014-tt-bnnptnt-kiem-tra-co-so-san-xuat-kinh-doanh-vat-tu-nong-nghiep-du-dieu-kien-an-toan-thuc-pham-259691.aspx


 

II. KẾT QUẢ CẢI CÁCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ 

được giao thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận ATTP và an toàn dịch bệnh đối 

với thực phẩm thủy sản xuất khẩu khi nước nhập khẩu có yêu cầu. Giấy chứng 

nhận này chỉ là hồ sơ phục vụ cho việc thông quan hàng hóa tại nước nhập khẩu, 

không liên quan đến việc thông quan hàng hóa khi xuất khẩu. Vì vậy, Cục 

không quản lý hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra chuyên ngành trước 

thông quan, sau thông quan. 

Việc cải cách, đơn giản hóa và tính toán cắt giảm các thủ tục liên quan 

đến các hoạt động này đã được tính toán cụ thể tại Thủ tục hành chính số thứ tự 

3, 4 (Phụ lục I kèm theo). 

 
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
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