
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /4/2021 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Thẩm quyền 

quyết định 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Thủy sản 

1 

Cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận nguồn 

gốc thủy sản khai 

thác (theo yêu cầu) 

02 ngày làm 

việc 

 

Bộ phận một 

cửa Chi cục 

Thủy sản 

Chi cục Thủy 

sản 

Chưa quy 

định 

- Luật Thủy sản năm 2017 

- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ NN&PTNT; 

- Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 

09/11/2020 của Bộ NN&PTNT; 

- Quyết định số 4911/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 04/12/2020 của Bộ NN&PTNT. 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Tên TTHC Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Thủy sản 

1 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 

(theo yêu cầu) 

Quyết định số 4911/QĐ-BNN-TCTSL ngày 4/12/2020 của Bộ 

NN&PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước. 

Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản 

2 

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ 

cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh nông lâm thủy 

sản. 

Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL ngày 8/3/2021 của Bộ NN&PTNT 

về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 



2 

Lĩnh vực Thủy lợi 

3 
Thủ tục xác nhận cấp phép khoan, đào trong phạm vi bảo vệ 

đê điều 

Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP, ngày 01/3/2019 của Bộ NN&PTNT 

ban hành danh mục TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (thủ 

tục hành chính không có trong danh mục công bố) 

4 
Thủ tục xác nhận cấp phép xây dựng công trình đặc biệt 

trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông. 

5 
Thủ tục xác nhận cấp phép cắt, xẻ đê để xây dựng công 

trình trong phạm vi bảo vệ đê điều 

6 

Thủ tục xác nhận cấp phép các hoạt động xây dựng cải tạo 

công trình giao thông liên quan đến đê điều phạm vi ảnh 

hưởng từ 02 tỉnh trở lên. 

7 

Thủ tục xác nhận cấp phép các hoạt động xây dựng cải tạo 

công trình giao thông liên quan đến đê điều phạm vi ảnh 

hưởng trong tỉnh. 

Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP, ngày 01/3/2019 của Bộ NN&PTNT 

ban hành danh mục TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (thủ 

tục hành chính không có trong danh mục công bố) 

8 

Thủ tục xác nhận cấp phép các hoạt động sử dụng bãi sông 

nơi chưa có công trình xây dựng để xây dựng công trình 

theo dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

9 

Thủ tục xác nhận cấp phép Khoan, đào để khai thác nước 

ngầm trong phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm 

vi bảo vệ đê điều. 

10 
Thủ tục xác nhận cấp phép Nạo vét luồng lạch trong phạm 

vi bảo vệ đê điều. 

11 
Thủ tục xác nhận cấp phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống 

qua đê làm nơi neo đậu tầu thuyền, bè mảng. 
Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP, ngày 01/3/2019 của Bộ NN&PTNT 

ban hành danh mục TTHC trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (thủ 

tục hành chính không có trong danh mục công bố) 

12 Thủ tục xác nhận cấp phép vận chuyển trên đê. 

13 

Thủ tục xác nhận cấp phép xây dựng công trình ngầm trong 

phạm vi 1 kilômét tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê 

điều. 
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