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THÔNG BÁO 

Về việc danh mục thủ tục hành chính của  

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tiếp nhận trực tuyến  

mức độ 3 và mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh 

 

 

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải 

cách hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Thời gian qua,  

tỉnh ta đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, 

nhất là mức độ 3 và mức độ 4, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

danh mục TTHC của Sở (gồm 19 TTHC) được triển khai tiếp nhận trực tuyến 

mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh, bao gồm: 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mức độ 3 Mức độ 4 

1 1.004815 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng 

các loài động vật rừng, thực vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm 

II và động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc Phụ lục II và III 

CITES 

x  

2 1.004694 Công bố mở Cảng cá loại 2 x  

3 1.004344 Cấp văn bản chấp thuận đóng 

mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 

trên biển 

x  

4 2.001827 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  

5 2.001823 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  

6 2.002132 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều x  



kiện vệ sinh thú y (Cấp tỉnh) 

7 1.003781  Cấp giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

(Cấp tỉnh) 

x  

8 1.003589 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên cạn 

đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung 

nội dung chứng nhận 

x  

9 1.007933 Xác nhận nội dung quảng cáo 

phân bón 
x  

10 1.003650 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu 

cá 
 x 

11 1.003634 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá 
 x 

12 1.004359 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác 

thủy sản 
 x 

13 1.001686 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc thú y 
 x 

14 1.004022 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo thuốc thú y 
 x 

15 1.003524 Kiểm tra chất lượng muối nhập 

khẩu 
 x 

16 1.000045 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp 

tỉnh) 
 x 

17 2.001064 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 

18 2.001819 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 

 x 



đổi, bổ sung thông tin trên Giấy 

chứng nhận ATTP) 

19 1.004509 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc 

Bảo vệ thực vật 
 x 

 

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sẽ tạo điều kiện 

cho các tổ chức, cá nhân giảm bớt chi phí, giảm việc đi lại, rút ngắn thời gian 

thực hiện thủ tục hành chính, nhất là hạn chế việc tập trung đông người trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay; do đó Sở Nông 

nghiệp và PTNT rất mong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm, sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở nhằm chung tay cải thiện chỉ số cải cách hành 

chính (Par Index), góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh Bình Thuận.  

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ  

3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trên, vui lòng truy cập vào Website 

http://dichvucong.binhthuan.gov.vn  để  thực  hiện  và  làm  theo  hướng  dẫn. 

Quá trình thực hiện nếu cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ Trung tâm Hành chính 

công (số 24, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; số điện thoại: 0252.3825.165; bấm số 116 gặp Quầy 

giao dịch của Sở Nông nghiệp và PTNT) để được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ./. 
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