
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:             /SNN-VP                         

 

Cao Bằng, ngày 15 tháng 9 năm 2022 
     

V/v báo cáo tình hình tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích Quý III năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cao Bằng 

 
Căn cứ Công văn số 176/STTTT-BCVTCNTT, ngày 11 tháng 3 năm 2020 

của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cao bằng về việc hướng dẫn báo cáo thực 

hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo 

cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch 

vụ bưu chính công ích Quý III năm 2022 như sau: 

- TTHC tiếp nhận qua Trung tâm phục vụ hành chính công: 231 hồ sơ. 

- TTHC tiếp nhận qua hình thức khác: 0 hồ sơ. 

- TTHC trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:  17 hồ sơ. 

- TTHC trả kết quả qua TTPV hành chính công: 26 hồ sơ. 

- TTHC trả kết quả qua hình thức khác: 187 hồ sơ. 

- TTHC chưa đến hạn trả kết quả: 01 hồ sơ. 

(Có phụ lục chi tiết gửi kèm). 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quý III năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                             
- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
 

 

 

                                                              



 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, CHUYỂN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

Số hồ sơ TTHC tiếp nhận Số hồ sơ TTHC trả kết quả 

Ghi chú 
Qua dịch 

vụ BCCI 

TTPV hành 

chính công 

Qua hình 

thức khác 

Qua dịch 

vụ BCCI 

TTPV hành 

chính công 

Qua hình 

thức khác 

I Lĩnh vực Bảo vệ thực vật  7  4 3   

1 
Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân bón 
 

5  3 2 
  

2 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

 

2  1 1 

  

II Lĩnh vực Thú Y  206  5 14 187  

1 

Cấp giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận chuyển 

ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

 

185    185  

2 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận điều kiện vệ sinh thú y 

(Cấp Tỉnh) 

 

1    1  

3 

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 

 

9  5 4   



 

 

vực thú y; khám bệnh, chẩn 

đoán bệnh, xét nghiệm bệnh 

động vật; buôn bán thuốc thú 

y) 

4 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc thú y 
 

10   10   

5 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc thú 

y 

 

1    1  

III Lĩnh vực Thủy sản  7  3 4   

 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng 

ký nuôi trồng thuỷ sản lồng bè, 

đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực 

 

7  3 4  

 

IV Lĩnh vực Chăn nuôi        

V Lĩnh vực Trồng trọt        

VI Lĩnh vực Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản 

 
1   1 

  

 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 

 

1   1  

 

VII Lĩnh vực Xây dựng  2   2   

 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng/điều 

chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng 

 

2   2 

  



 

 

VIII Lĩnh vực Lâm nghiệp  8  5 2   

1 

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 

 

6  5 1  

 

2 

Quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác 

 

1  

 

1  

 

3 

Nộp tiền rừng thay thế về 

quỹ bảo vệ và phát triển rừng 

cấp  tỉnh 

 

1  

 

  

 

IX Lĩnh vực Thiên tai        

X Lĩnh vực Thủy lợi        

XI Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và 

PTNT 

       

 Tổng cộng  231  17 26 187  

 

 

                                                                                                                                                                  Người lập biểu 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Lục Thị Kim Hoa 
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