
 

 

 

DANH MỤC 04 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 501 /QĐ-UBND ngày 07 tháng  5  năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

                                                                                                                                                     Quy trình số: 01/CN 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO ĐẶT HÀNG 

 

Thứ tự các 

bước thực hiện 

(Tổng bước) 
Nội dung các bước thực hiện Thời gian thực hiện Bộ phận giải quyết 

1. Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc 

Bước 1 
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y xử lý hồ sơ 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

Bước 2 

Tiếp nhận, thẩm định nội dung, xử lý hồ sơ: trường hợp hồ sơ chưa 

đạt, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường 

hợp đạt yêu cầu, thành lập đoàn đánh giá; tổ chức đánh giá điều 

kiện thực tế tại cơ sở, tham mưu cho lãnh đạo Sở cấp Giấy chứng 

nhận đối với trường hợp đủ điều kiện; hoặc văn bản từ chối và nêu 

rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện. 

20 ngày làm việc 

Phòng Quản lý thuốc và 

thức ăn chăn nuôi, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y 

Bước 3 
Ký duyệt kết quả TTHC (cấp Giấy chứng nhận, hoặc thông báo 

bằng văn bản đối với trường hợp không đủ điều kiện) 
3,5 ngày làm việc Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

Bước 4 Vào sổ văn bản lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả 0,5 ngày làm việc Văn thư 



 

 

 

Bước 5 
Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận, trả kết quả TTHC và 

thu phí, lệ phí (nếu có) 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

05 bước  25 ngày làm việc   

2. Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng 

Bước 1 
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y xử lý hồ sơ 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

Bước 2 

Tiếp nhận, thẩm định nội dung, xử lý hồ sơ, thành lập đoàn đánh 

giá; tổ chức đánh giá điều kiện thực tế tại cơ sở, tham mưu cho 

lãnh đạo Sở cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều 

kiện; hoặc văn bản thông báo và nêu rõ lý do đối với trường hợp 

không đủ điều kiện. 

06 ngày làm việc 

Phòng Quản lý thuốc và 

thức ăn chăn nuôi, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y 

Bước 3 
Ký duyệt kết quả TTHC (cấp Giấy chứng nhận, hoặc thông báo 

bằng văn bản đối với trường hợp không đủ điều kiện) 
2,5 ngày làm việc 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

Bước 4 Vào sổ văn bản lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả 0,5 ngày làm việc Văn thư 

Bước 5 
Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận, trả kết quả TTHC và 

thu phí, lệ phí (nếu có) 

0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

05 bước  10 ngày làm việc   

                                                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                Quy trình số: 02/CN 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO ĐẶT HÀNG 
 

Thứ tự các 

bước thực hiện 

(Tổng bước) 
Nội dung các bước thực hiện Thời gian thực hiện Bộ phận giải quyết 

Bước 1 
 Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

Bước 2 

Tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ, tham mưu cho Lãnh đạo 

Sở cấp lại Giấy chứng nhận đối với hồ sơ hợp lệ, hoặc văn 

bản từ chối và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ 

điều kiện 

03 ngày làm việc 

Phòng Quản lý thuốc và thức ăn 

chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 

Bước 3 Ký duyệt kết quả TTHC (Cấp lại Giấy chứng nhận, hoặc thông 

báo bằng văn bản đối với trường hợp không đủ điều kiện) 

0,5 ngày làm việc Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Bước 4 Vào sổ văn bản lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả 0,5 ngày làm việc Văn thư 

Bước 5 

 

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận, trả kết quả TTHC 

và thu phí, lệ phí (nếu có) 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

05 bước  05 ngày làm việc   

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                            Quy trình số: 03/CN 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI 

ĐỐI VỚI CHĂN NUÔI TRANG TRẠI QUY MÔ LỚN 

 

Thứ tự các 

bước thực hiện 

(Tổng bước) 
Nội dung các bước thực hiện Thời gian thực hiện Bộ phận giải quyết 

Bước 1 
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

Bước 2 

Tiếp nhận, thẩm định nội dung, xử lý hồ sơ: trường hợp hồ sơ 

chưa đạt, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

trường hợp đạt yêu cầu, thành lập đoàn đánh giá; tổ chức đánh 

giá điều kiện thực tế tại cơ sở, tham mưu cho lãnh đạo Sở cấp 

Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện; hoặc văn bản 

từ chối và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện. 

20 ngày làm việc 

Phòng Quản lý Giống 

và kỹ thuật chăn nuôi, 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 

Bước 3 Ký duyệt kết quả TTHC (cấp Giấy chứng nhận, hoặc thông báo 

bằng văn bản đối với trường hợp không đủ điều kiện) 
3,5 ngày làm việc 

Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

Bước 4 Vào sổ văn bản lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả 0,5 ngày làm việc Văn thư 

Bước 5 Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận, trả kết quả TTHC và 

thu phí, lệ phí (nếu có) 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

05 bước  25 ngày làm việc  

 



 

 

 

                                                                                                                                                            

     Quy trình số: 04/CN 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN 

NUÔI ĐỐI VỚI CHĂN NUÔI TRANG TRẠI QUY MÔ LỚN 

 
 

Thứ tự các  

bước thực hiện 

(Tổng bước) 
Nội dung các bước thực hiện Thời gian thực hiện Bộ phận giải quyết 

Bước 1 
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chuyển bộ phận 

chuyên môn xử lý hồ sơ 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

Bước 2 

Tiếp nhận, thẩm định, xử lý hồ sơ, tham mưu cho Lãnh đạo Sở 

cấp lại Giấy chứng nhận đối với hồ sơ hợp lệ; hoặc văn bản từ 

chối và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đủ điều kiện 

02 ngày làm việc 

Phòng Quản lý Giống 

và kỹ thuật chăn nuôi, 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 

Bước 3 Ký duyệt kết quả TTHC (Cấp lại Giấy chứng nhận, hoặc thông 

báo bằng văn bản đối với trường hợp không đủ điều kiện) 
1,5 ngày làm việc 

Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

Bước 4 Vào sổ văn bản lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả 0,5 ngày làm việc Văn thư 

Bước 5 Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận, trả kết quả TTHC và 

thu phí, lệ phí (nếu có) 
0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

05 bước  05 ngày làm việc  
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