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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y 

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

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 

của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

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

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo). 

Các thủ tục được công bố theo Quyết định này được ban hành tại 

Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 

năm 2022. 

1. Bãi bỏ các nội dung công bố được quy định tại Quyết định số 

4559/QĐ-BNN-TY ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn 

hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trong lĩnh vực thú y, gồm: 

a) Các nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 

48, 49 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương); 
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b) Các nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành 

chính): Số thứ tự 48, 49 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương). 

2. Bãi bỏ các nội dung công bố được quy định tại Quyết định số 

2474/QĐ-BNN-TY ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: 

a) Các nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 

39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 Mục A (Thủ tục hành chính cấp trung ương); 

b) Các nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành 

chính): Số thứ tự 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 Mục A (Thủ tục hành chính 

cấp trung ương). 

3. Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 30, 31, 33, 35, 36, 37, 

39, 43 Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương) Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng 

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

được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, 

Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý Chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Thực hiện quy định chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. 

Điều 3. Đính chính mức phí “Thẩm định đánh giá giám sát duy trì 

điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/cơ sở/01 lần” đối với 

thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng (mã số 1.008126) và 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 (mã số 1.008127) được công bố tại 

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. 

Nội dung đính chính này là một phần không tách rời và có hiệu lực 

đồng thời với Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng 
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Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 4;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Trung tâm Tin học và Thống kê 

  (Cổng Thông tin điện tử Bộ NN&PTNT); 

- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC); 

- Báo Nông nghiệp Việt Nam; 

- Lưu: VT, TY. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 Phùng Đức Tiến 

 

.  
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