Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rƣ̀ng thông thƣờng
vì mục đích thƣơng mại.
a) Trình tự thực hiện:
- Cách thức nộp hồ sơ: tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tới cơ quan
Kiểm lâm sở tại trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Tiếp nhận hồ sơ và chứng nhận: cơ quan Kiểm lâm sở tại trong thời hạn
05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải tổ chức xác minh và
cấp giấy chứng nhận trại nuôi; đồng thời lập sổ theo dõi theo mẫu số 09 ban
hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Kiểm
lâm sở tại phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
- Cách thức trả kết quả : trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày
giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, cơ quan Kiểm lâm sở tại giao trả cho tổ
chức được cấp.
- Thời gian, điạ điể m tiế p nhâ ̣n hồ sơ :
+ Thời gian: Tiế p nhâ ̣n hồ sơ vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong
tuầ n (trừ ngày lễ , tế t, thứ 7 và Chủ nhâ ̣t )..
+ Điạ điể m: Hạt Kiểm lâm sở tại .
- Các huyện: Nam Sách, Thanh Hà, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Bình
Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng và thành phố Hải Dương nộp tại Hạt Kiểm lâm
thành phố Hải Dương, địa chỉ: Số 6, Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương.
- Các huyện: Kinh Môn, Kim Thành nộp tại Hạt Kiểm lâm Kinh Môn, địa
chỉ: Thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn.
- Thị xã Chí Linh: Nộp tại Hạt Kiểm lâm thị xã Chí Linh, địa chỉ: KDC
Chi Ngãi, phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh.
b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc qua
đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Bản chính Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ
các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp hoặc
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên
loài, số lượng, nguồn gốc, địa điểm trại nuôi, mô tả trại nuôi theo Phụ lục 06 ban
hành theo thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT có xác nhận của Uỷ ban nhân dân
cấp xã;
+ Bản sao chụp Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản sao chụp
kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm sở tại.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm sở tại.
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.
h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi
(theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số: 20 /2016/TT-BNNPTNT) .
i) Phí, lệ phí: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân nuôi các loài thuộc Danh mục động vật rừng thông
thường ban hành kèm theo Thông tư này phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Cơ sở nuôi, trại nuôi phù hợp với đặc tính sinh trưởng, phát triển của loài
nuôi; đảm bảo an toàn cho người và động vật nuôi; đảm bảo các quy định về vệ
sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh;
- Về nguồn gốc động vật rừng thông thường:
+ Khai thác từ tự nhiên trong nước: có bảng kê mẫu vật động vật rừng
thông thường có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.
+ Nhập khẩu: có tờ khai hàng hóa nhập khẩu được cơ quan hải quan cửa
khẩu xác nhận. Các loài ngoại lai xâm hại theo quy định của pháp luật không
được gây nuôi dưới mọi hình thức.
+ Mua của tổ chức, cá nhân khác: có hồ sơ mua bán, trao đổi động vật
giữa người cung ứng và người nuôi.
+ Xử lý tịch thu: có quyết định của người có thẩm quyền xử lý tang vật
hoặc vật chứng theo quy định của pháp luật.
+ Động vật rừng thông thường đã nuôi trước khi Thông tư số 47/2012/TTBNNPTNT có hiệu lực thi hành, trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày
Thông tư này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân đang nuôi lập bảng kê động vật rừng
thông thường theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở nuôi đó xác nhận.
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngà y 25/9/2012 Quy
đị nh về quả n lý khai thác từ tự nhiên và nuôi độ ng
vậ t rừng thông thường ;
- Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 SỬA ĐỔI, BỔ
SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ: 38/2007/TT-BNNPTNT,
78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT,
80/2011/TT-BNNPTNT,
99/2006/TT-BNN
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Phụ lục 06 : Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông
thƣờng vì mục đích thƣơng mại
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 20 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƢỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƢƠNG MẠI
Kính gửi: …………………………………
1. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân đề nghị:
Tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại; số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp,giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định
thành lập.
2. Nội dung đề nghị cấp đăng ký:
Cấp mới 0; Cấp bổ sung 0; Khác 0 (nêu rõ) ….
3. Loài động vật rừng thông thường đề nghị nuôi:
Số
Ghi
Tên loài
lƣợng
Nguồn gốc
Mục
chú
Stt
(cá thể) đích gây
nuôi
Tên thông
Tên khoa
thường
học
1
…
4. Địa điểm trại nuôi:
5. Mô tả trại nuôi:
6. Các tài liệu kèm theo:
- Hồ sơ nguồn gốc;
…….., ngày…….. tháng …… năm ....….
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(ký ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)
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