Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƢƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3216 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Stt
Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI (đã được công bố tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
1

T-HDU-279393-TT

Thủ tục đăng ký công bố hơ ̣p quy thức ăn chăn nuôi

2

T-HDU-279394-TT

Thủ tục đăng ký công bố hơ ̣p quy giống vật nuôi

Thông tư 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành, liên tịch ban hành.

II. LĨNH VỰC THÚ Y (đã được công bố tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố
thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của
quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền
14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y
công tác thú y.

1

HDU-281442

2

HDU-281444

3

HDU-281445

4

HDU-281449

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của
y
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy
định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực
nông nghiệp.

5

HDU-281450

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của
thú y
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy
định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực

1

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC
nông nghiệp.

6

HDU-281452

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

7

HDU-281453

8

HDU-281455

9

HDU-281457

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
trên cạn
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá
dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
thủy sản
dùng cho động vật.
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

10

HDU-281459

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
trên cạn

11

HDU-281460

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật
thủy sản

12

HDU-281462

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019
(trên cạn hoặc thủy sản)
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

13

HDU-281463

14

HDU-281465

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động

2

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

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật dùng cho 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

15

HDU-281467

16

HDU-281469

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm - Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày
động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của
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 số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
của Bộ trưởng 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.

17

HDU-281471

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016
vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
của Bộ trưởng 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.

3

