
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH ' Độc lập -  Tụ d o -H ạ n h  phúc

Số: 33 Ĩ-D /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày t ô  tháng (Ị năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH  
về viêc cônơ bố danh muc thủ tuc hành chính

•  o  •  •

lĩnh vực Kinh tế họp tác và phát triến nông thôn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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

Chính phủ về kiêm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bo sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 

kiêm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư so 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dán nghiệp vụ vê kiềm soát 

thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trỉên nông thôn tại 

Tờ trình số 1707/TTr-SNN ngày 17 tháng 8 năm 2021.

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh 

vực Kinh tế họp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 02 thủ tục hành chính thay thế và 

01 thủ tục hành chính bãi bỏ (do được thay thế).

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cố n g  thông tin điện tử 

của Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminh 

city.gov. vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

http://vpub.hochiminh


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục A .v. ỉ Danh mục thủ tục hành chính ban 

hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông 

thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- TTUB: CT, PCT/KT;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (KSTT/L). 0^ ■
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực KINH TÉ HỌP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
ẠM  VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN

Quyết định số 'hòlD /QĐ-ƯBND ngày / t í tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phổ)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI cục PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số
TT Tên TTHC Thời hạn giải 

quyết
Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

Lĩnh vực Kinh tế họp tác và Phái triên nông thôn

01

Kiểm tra 
chất lượng 
muối nhập 

khẩu

01 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 
lệ

Chi cục 
Phát triển nông 
thôn Thành phố 

(Địa chỉ: 176 
Hai Bà Trưng, 

phường Đa 
Kao, Quậnl)

Không

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm hàng hóa;
- Nghị định sổ 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chât lượng sản phâm 
hàng hóa;
- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi

Thành phân hô sơ (theo khoản 1 Điêu 
4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và 
mục 2b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP) gồm:
- Giấy Đăng ký kiểm tra chất lượng 
muối nhập khẩu và cam kết chất 
lượng hàng hóa phù họp với quy 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố 
(Mầu số 01 Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định số 154/2018/NĐ-CP);
- Bản sao Hợp đồng (Contract - nếu 
có) mua bán hàng hóa (là bản tiếng 
Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn 
ngữ khác thì người nhập khẩu phải 
nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
nội dung bản dịch);
- Bản sao Danh mục hàng hóa 
(Packing List - nếu có);
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Số
TT Tên TTHC Thời hạn giải 

quyết
Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ 

phí
Căn cứ pháp lý Ghi chú

bỏ một số quy định về điều kiện 
đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên ngành;
- Thông tư số 39/2018/TT- 
BNNPTNT ngày 27 tháng 12 
năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn hướng dẫn 
kiểm tra chất lượng, an toàn thực 
phẩm muối nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Quyết định số 492/QĐ-BNN- 
KTHT ngày 31 tháng 01 năm 
2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về công bố thủ 
tục hành chính thay thế lĩnh vực 
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 
thôn thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 2426/QĐ-BNN- 
KTHT ngày 29 tháng 6 năm 2020 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc đính chính 
Quyết định số 492/QĐ-BNN-

- Bản sao Hóa đơn (Invoice - nêu có) 
có xác nhận của người nhập khấu;
- Bản sao Vận đơn (Bill of Loading - 
nếu có) có xác nhận của người 
nhập khẩu;
- Bản sao Tờ khai hàng hóa nhập khâu 
có xác nhận của người nhập khấu 
(nếu có);
- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/0-Certificate of Origin - nếu có);
- Chứng chỉ chất lượng của nước xuất 
khẩu (giấy chửng nhận chất lượng, kết 
quả thử nghiệm) (nếu có);
- Chứng nhận lưu hành tự do CFS 
(nếu có);
- Bản sao chứng chỉ chất lượng (Giấy 
chứng nhận phù họp quy chuân kỹ 
thuật của tổ chức chứng nhận hoặc 
Chứng thư giám định phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật của tổ chức giám định);
- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các 
nội dung bắt buộc phải thể hiện trên 
nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nêu nhãn 
chính chưa đủ nội dung theo quy định).
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Số
TT Tên TTHC Thòi hạn giải 

quyết
Địa điểm thực 

hiện
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

KTHT ngày 31 tháng 01 năm 
2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về công bố thủ 
tục hành chính thay thế lĩnh vực 
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 
thôn thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.

02

Kiêm tra 
nhà nước 
về an toàn 
thực phẩm 
muối nhập 

khẩu

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 
lệ (áp dụng 

đối với 
phương thức 

kiểm tra 
chặt)

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 
lệ (áp dụng 

đối với 
phương thức 

kiểm tra 
thông 

thường)

Chi cục 
Phát triển nông 
thôn Thành phố 

(Địa chỉ: 176 
Hai Bà Trưng, 

phường Đa 
Kao, Quậnl)

Không

- Luật An toàn thực phâm ngày 
17 tháng 6 năm 2010;

- Nghị định sổ 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật An 
toàn thực phẩm;
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
- Thông tư số 39/2018/TT- 
BNNPTNT ngày 27 tháng 12 
năm 2018 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về Hướng 
dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn 
thực phẩm muối nhập khấu thuộc

Thành phân hô sơ (theo khoản 2 Điêu 
18 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP):
- Giấy đăng ký kiểm tra thực phấm 
nhập khẩu (Mầu số 04 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định sô 
15/2018/NĐ-CP)
- Bản tự công bố sản phẩm;
- 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận 
thực phấm đạt yêu cầu nhập khẩu liên 
tiếp theo phương thức kiểm tra chặt đối 
với các lô hàng, mặt hàng được chuyên 
đổi phương thức từ kiểm tra chặt sang 
kiểm tra thông thường (bản chính).
- Bản sao Danh mục hàng hóa 
(Packing List);
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Số
TT Tên TTHC Thòi hạn giải 

quyết
Địa điếm thực 

hiện
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú

trách nhiệm quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Quyết định số 492/QĐ-BNN- 
KTHT ngày 31 tháng 01 năm 
2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về công bố thủ tục 
hành chính thay thế lĩnh vực Kinh 
tế hợp tác và Phát triển nông thôn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 2426/QĐ-BNN- 
KTHT ngày 29 tháng 6 năm 2020 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nồng thôn về việc đính chính 
Quyết định số 492/QĐ-BNN- 
KTHT ngày 31 tháng 01 năm 
2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về công bố thủ tục 
hành chính thay thế lĩnh vực Kinh 
tế hợp tác và Phát triển nông thôn 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỞ THUỘC THẨM QUYÊN TIÉP NHẬN CỦA CHI cục PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN

TT Sô hô SO' 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính

Văn bản quy định việc bãi bỏ

Lĩnh virc phát triên nông thôn

1
Kiểm tra chất lượng, 
an toàn thực phẩm 
muối

- Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát 
triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn.
(Bãi bỏ do được thay thế bởi thủ tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và thủ tục kiếm tra 
nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khấu)
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