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Số:           /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày        tháng 7 năm 2022 

       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 190/TTr-SNNPTNT ngày 26/7/2022 và ý kiến của Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 66/BC-VPUB ngày 28/7/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Danh mục 

thủ tục hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm:  

1. Cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố để Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Ninh Thuận niêm yết, công khai thực hiện.  
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2. Rà soát Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ 

tục hành chính số 1, 2, 3, 4 Mục II Lĩnh vực Chăn nuôi, Phụ lục I Quyết định số 

1556/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng 

các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ NN&PTNT; 

- Cục KSTTHC (VPCP); 

- CT, PCT. Lê Huyền; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- TT CNTT&TT (Sở TTTT); 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. CT                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC  

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 
 

TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thương mại, thức 

ăn chăn nuôi theo đặt hàng. 

a) Đối với cơ sở sản xuất 

thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh, thức ăn đậm đặc: 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp: 25 ngày làm 

việc 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường 

mạng:  

+ Kiểm tra tính đầy đủ của 

hồ sơ: Trong thời hạn 03 

ngày làm việc.  

+ Thẩm định hồ sơ và cấp 

Giấy chứng nhận: 25 ngày 

làm việc. 

b) Đối với cơ sở sản xuất 

(sản xuất, sơ chế, chế 

biến) thức ăn chăn nuôi 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công, 

số 44, đường 

16/4, TP.Phan 

Rang – Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

- Thẩm định cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi (trường 

hợp phải đánh giá điều kiện 

thực tế): 5.700.000 đồng/01 

cơ sở/lần; 

- Thẩm định cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi (trường 

hợp không đánh giá điều 

kiện thực tế): 1.600.000 

đồng/01 cơ sở/lần; 

- Thẩm định đánh giá giám 

sát duy trì điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi: 

1.500.000 đồng/01 cơ 

sở/lần. 

Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP ngày 

13/7/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn nuôi;  Thông 

tư số 24/2021/TT-BTC 

ngày 31/3/2021 của Bộ 

Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

trong chăn nuôi; Quyết 

định số 2732/QĐ-BNN-

CN ngày 19/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

truyền thống nhằm mục 

đích thương mại, theo đặt 

hàng: 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp: 10 ngày làm 

việc. 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường 

mạng: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của 

hồ sơ: 03 ngày làm việc.  

 + Thẩm định hồ sơ và 

Cấp Giấy chứng nhận : 10 

ngày làm việc. 
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Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn chăn nuôi thương mại, 

thức ăn chăn nuôi theo đặt 

hàng  

- Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp: 

05 ngày làm việc. 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường 

mạng:  

+ Kiểm tra tính đầy đủ của 

hồ sơ: 03 ngày làm việc.  

+ Thẩm định hồ sơ và cấp 

giấy chứng nhận: 05 ngày 

làm việc. 

 

- Như trên - 

- Thẩm định cấp lại (trường 

hợp không đánh giá điều 

kiện thực tế): 250.000 

đồng/01 cơ sở/lần  

- Thẩm định đánh giá giám 

sát duy trì điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi: 

1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần  

- Như trên - 
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TT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

 

 

 

 

 

3 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang trại quy 

mô lớn 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp: 25 ngày làm 

việc;  

-Trường hợp nộp hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường 

mạng:  

+ Kiểm tra tính đầy đủ của 

hồ sơ: 03 ngày làm việc  

+ Thẩm định và cấp giấy 

chứng nhận: 25 ngày làm 

việc. 

 

- Như trên - 

- Phí thẩm định để cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

chăn nuôi trang trại quy mô 

lớn: 2.300.000 đồng/01 cơ 

sở/lần; 

- Phí thẩm định đánh giá 

giám sát duy trì điều kiện 

chăn nuôi trang trại quy mô 

lớn: 1.500.000 đồng/01 cơ 

sở/lần. 

 

- Như trên - 
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Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi đối 

với chăn nuôi trang trại 

quy mô lớn 

- Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp: 05 ngày 

làmviệc;  

- Trường hợp nộp hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi 

trườngmạng:  

+ Kiểm tra tính đầy đủ của 

hồ sơ: 03 ngày làm việc;  

+ Thẩm định và cấp lại 

cấp giấy chứng nhận: 05 

ngày làm việc;  

 

- Như trên - 

- Thẩm định để cấp lại 

(trường hợp không đánh giá 

điều kiện thực tế): 250.000 

đồng/cơ sở/lần; 

 - Thẩm định đánh giá giám 

sát duy trì điều kiện chăn 

nuôi trang trại quy mô lớn: 

1.500.000 đồng/01 cơ 

sở/lần;  

- Như trên - 
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