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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ðƯỢC THAY
THẾ VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 862 /Qð-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
STT

Tên thủ tục hành chính

I

3

Lĩnh vực Chăn nuôi
Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn
nuôi theo ñặt hàng
Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn
chăn nuôi theo ñặt hàng
Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện chăn nuôi ñối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

4

Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện chăn nuôi ñối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

1
2

II. Danh mục thủ tục hành chính ñược thay thế
STT

Tên thủ tục hành chính thay
thế

Tên VBQPPL
quy ñịnh nội
dung thay thế

Nộp tiền trồng rừng thay thế về
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
của tỉnh.
Thẩm ñịnh, phê duyệt phương
án trồng rừng mới thay thế diện
tích rừng chuyển sang sử dụng
cho mục ñích khác.

Thông tư số
13/2019/TTBNNPTNT ngày
25/10/2019
của
Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn

Thẩm ñịnh, phê duyệt hồ sơ thiết
kế, dự toán công trình lâm sinh
(ñối với công trình lâm sinh thuộc Phê duyệt, ñiều chỉnh, thiết kế
dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh dự toán công trình lâm sinh (ñối
quyết ñịnh ñầu tư).
với công trình lâm sinh thuộc dự
ðiều chỉnh thiết kế, dự toán án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh
công trình lâm sinh (ñối với công quyết ñịnh ñầu tư)
trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ
tịch UBND cấp tỉnh quyết ñịnh
ñầu tư).

Thông tư số
15/2019/TTBNNPTNT ngày
30/10/2019
của
Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn

Tên thủ tục hành chính ñược
thay thế
Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

2

3

4

Nộp tiền trồng rừng thay thế về
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
của tỉnh.
Thẩm ñịnh, phê duyệt phương
án trồng rừng mới thay thế diện
tích rừng chuyển sang sử dụng
cho mục ñích khác.

