
DANH MỤC  

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Hướng dẫn số        /HD-SNN ngày       tháng 5 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
 

1. Tổng số dịch vụ công: 52 TTHC 

2. Tổng số dịch vụ công mức độ 3:18 TTHC  

3.Tổng số dịch vụ công mức độ 4: 34 TTHC (trong đó: cấp tỉnh 28 TTHC; cấp huyện 04 TTHC; cấp xã 02 TTHC)  

MỤC A: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP TỈNH 

STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

1.  2.001827.000.00.00.H34 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

X  

2.  2.001823.000.00.00.H34 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn) 

X  

3.  2.001819.000.00.00.H34 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn 

hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, 

bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 

 X 

4.  1.003598.000.00.00.H34 
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

(trên cạn hoặc thủy sản) 
 X 

5.  1.004022.000.00.00.H34 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y  X 
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STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

6.  1.004839.000.00.00.H34 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y  X 

7.  2.001064.000.00.00.H34 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm 

phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán 

bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 

 X 

8.  1.005319.000.00.00.H34 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị 

mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá 

nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) - Cấp Tỉnh 

 X 

9.  1.004692.000.00.00.H34 
Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng 

bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 
 X 

10.  1.007931.000.00.00.H34 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật 
X  

11.  1.004346.000.00.00.H34 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 
X  

12.  1.004509.000.00.00.H34 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật  X 

13.  1.004493.000.00.00.H34 
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực 

vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 
 X 

14.  1.004363.000.00.00.H34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón X  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=199445
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=199104
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STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

15.  1.007932.000.00.00.H34 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón X  

16.  1.007933.000.00.00.H34 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón  X 

17.  1.003984.000.00.00.H34 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật 

thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 
X  

18.  1.000084.000.00.00.H34 

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 

 X 

19.  1.000081.000.00.00.H34 

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 

 X 

20.  1.000065.000.00.00.H34 
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định thành lập 
 X 

21.  1.000055.000.00.00.H34 
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là 

tổ chức 
 X 

22.  1.007918.000.00.00.H34 

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh 

(đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh quyết định đầu tư) 

 X 

23.  1.007916.000.00.00.H34 
Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển 

rừng cấp tỉnh 
 X 

24.  1.007917.000.00.00.H34 
Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện 

tích rừng chuyển sang mục đích khác. 
 X 



4 

STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

25.  1.000071.000.00.00.H34 
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 
 X 

26.  1.000047.000.00.00.H34 
Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường 

từ tự nhiên 
 X 

27.  3.000152.000.00.00.H34 
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác 
 X 

28.  1.003695.000.00.00.H34 Công nhận làng nghề X  

29.  1.003712.000.00.00.H34 Công nhận nghề truyền thống X  

30.  1.003727.000.00.00.H34 Công nhận làng nghề truyền thống X  

31.  1.003397.000.00.00.H34 Hỗ trợ dự án liên kết  X 

32.  1.003893.000.00.00.H34 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã 

được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, 

cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh 

X  

33.  2.001791.000.00.00.H34 
Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh 
X  
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STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

34.  1.003870.000.00.00.H34 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi 

trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

X  

35.  2.001793.000.00.00.H34 

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện 

thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh 

X  

36.  1.003880.000.00.00.H34 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du 

lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

X  

37.  2.001426.000.00.00.H34 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công 

trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai 

thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; 

Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

X  

38.  1.003921.000.00.00.H34 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư 

hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

X  

39.  2.001401.000.00.00.H34 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu 

năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện 

cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa 

thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

X  

40.  1.003188.000.00.00.H34 
Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh 
 X 

41.  1.003388.000.00.00.H34 
Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao 
 X 
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STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

42.  1.003371.000.00.00.H34 
Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao  
 X 

43.  1.003618.000.00.00.H34 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương  X 

44.  1.008127.000.00.00.H34 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 
 X 

45.  1.008129.000.00.00.H34 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang trại quy mô lớn 
 X 

46.  1.009478.000.00.00.H34 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ban hành 

 X 

 

MỤC B: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP HUYỆN 

STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

1.  1.004498.000.00.00.H34 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản 

lý) 

 X 

2.  1.007919.000.00.00.H34 

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh 

(đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND 

cấp huyện quyết định đầu tư) 

 X 

3.  1.003434.000.00.00.H34 Hỗ trợ dự án liên kết   X 
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STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

4.  1.003605.000.00.00.H34 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)  X 

MỤC C: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP XÃ 

STT MÃ SỐ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG 

TRỰC TUYẾN 

Mức độ 3 Mức độ 4 

1.  1.003596.000.00.00.H34 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương   X 

2.  1.008004.000.00.00.H34 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  X 
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