
                                              Phụ lục II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BNN-PC ngày     tháng    năm        

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nong thôn) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

I Chăn nuôi 

1.  Trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm 

2.  Công nhận dòng, giống vật nuôi mới 

3.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

4.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

5.  Thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước 

xuất khẩu 

6.  Thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất 

khẩu 

7.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

8.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn 

chăn nuôi theo đặt hàng 

9.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 

10.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô 

lớn 

II Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

11.  Hỗ trợ dự án liên kết 

III Lâm nghiệp 

12.  Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với 

khu rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 

13.  Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với 

khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 

14.  Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

15.  Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ 

bảo vệ và phát triển rừng Trung ương 

16.  Cấp ấn phẩm chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm 

17.  Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với 

khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 

18.  Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với 

khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý 

19.  Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quản lý 

20.  Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

21.  Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ 

bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 

IV Thủy sản 



22.  Cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (để mục đích bảo 

tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu hoặc để hợp tác quốc 

tế) 

23.  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản  

24.  Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản  

25.  Cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản (để trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học) 

26.  Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản 

27.  Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt 

Nam (đối với khu vực biển ngoài 06 hải lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải 

lý) 

28.  Cấp, cấp lại giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

29.  Công bố mở cảng cá 

30.  Khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản có 

nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua 

lãnh thổ Việt Nam 

31.  Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

V Trồng trọt 

32.  Cấp phép xuất khẩu giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chưa được cấp 

quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành và không thuộc Danh mục 

nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng 

cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại. 

33.  Tự công bố lưu hành giống cây trồng 

VI Thủy lợi 
34.  Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa 

nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

35.  Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

36.  Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

37.  Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa 

nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

38.  Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

39.  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập 

trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

40.  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh. 

41.  Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 

42.  Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa 

nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

43.  Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

44.  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập 

trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở 

lên). 

45.  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền 



của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). 

46.  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập 

trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 

47.  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã. 
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