
UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LAI CHÂU 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Lai Châu, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

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

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 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai 

Châu tại Tờ trình số: 523/TTr-SNN ngày 20/03/2020,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 Danh mục thủ tục hành chính 

ban hành mới lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lai Châu. 

(Có Danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành 

chính quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. 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 và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, KSTT(02). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 



 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG 

NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LAI CHÂU 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 
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Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện sản xuất 

thức ăn chăn 

nuôi thương 

mại, thức ăn 

chăn nuôi theo 

đặt hàng. 

 

 

 

- Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp 

hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ 

sung là 25 làm việc ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

 

- Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, 

chế biến) TACN truyền thống nhằm mục 

đích thương mại, theo đơn đặt hàng là 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện Thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h00'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 16h30'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả. 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Qua môi trường mạng. 

Không 

 

- Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14, gày 

19/11/2018 của 

Quốc hội nước cộng 

hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP 

ngày 21/01/2020 

Nghị định hướng 

dẫn chi tiết Luật 

chăn nuôi. 

 

 

2 Cấp lại giấy 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ Không - Luật Chăn nuôi số 



chứng nhận đủ 

điều kiện sản 

xuất thức ăn 

chăn nuôi 

thương mại, 

thức ăn chăn 

nuôi theo đặt 

hàng 

hợp lệ. hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện Thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h00'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 16h30'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

-Qua môi trường mạng. 

 32/2018/QH14, gày 

19/11/2018 của 

Quốc hội nước cộng 

hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP 

ngày 21/01/2020 

Nghị định hướng 

dẫn chi tiết Luật 

chăn nuôi. 
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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: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời 

điểm tiếp nhận hồ sơ. 

+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 25 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

- 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 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2,  hợp khối các 

đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện Thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 7h30'  đến 11h00'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 16h30'. 

Không 

- Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14, gày 

19/11/2018 của 

Quốc hội nước cộng 

hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 01 

năm 2020 của 

Chính phủ hướng 



hạn 03 ngày làm việc. 

+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 25 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

- Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích 

- Qua môi trường mạng 

dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi. 
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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: 

+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời 

điểm tiếp nhận hồ sơ. 

+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ. 

- 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 lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, khu hợp khối 

các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện Thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 7h30'  đến 11h00'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 16h30'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu; Qua dịch vụ bưu chính 

công ích hoặc qua môi trường mạng.  

Không 

- Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14, gày 

19/11/2018 của 

Quốc hội nước cộng 

hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 01 

năm 2020 của 

Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi. 
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