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Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

  

 ố:  17 /KL-HCTH         ,  ngày  09 tháng 01  ă  2023 

V/v rà soát quy trình, thành phần 

hồ sơ thủ tục hành chính để khai 

thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

 

 

Kính gởi:  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 Thực hiện Văn bản số 191/TTPVHCC ngày 23/12/2022 của Trung tâm 

phục vụ hành chính công về việc rà soát quy trình, thành phần hồ sơ thủ tục 

hành chính để khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Chi cục 

Kiểm lâm rà soát, báo cáo như sau: 

 1. Thủ tục hành chính sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực 

thông tin người nộp hồ sơ (không yêu cầu cá nhân khai báo lại các thông tin đã 

có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư): 04 thủ tục, gồm: 

TT Tên thủ tục  ẫu  hồ sơ quy định 

1.  

 ăng 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 CITE   

 ã thủ tục: 1.004815 

-  ẫu số 07 – phương án trồng ban hành 

kèm theo Nghị định số 06/2019/N -CP 

ngày 22/01/2019 của Chính phủ 

- Phụ lục IV - phương án nuôi ban hành 

kèm theo Nghị định số 84/2021/N -CP 

ngày 22/9/2021 của Chính phủ 

2.  

Phê duyệt phương án khai thác 

động vật rừng thông thường từ 

tự nhiên 

 ã thủ tục: 1.000047 

 ẫu số 09 – phương án khai thác động vật 

rừng thông thường ban hành kèm theo 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

3.  

 ăng ký mã số cơ sở nuôi, 

trồng các loài động vật rừng, 

thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm Nhóm I và động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp thuộc 

Phụ lục I Cites (trừ các loài 

thủy sản) 

 ã thủ tục: 1.004819 

-  ẫu số 05 – phương án trồng ban hành 

kèm theo Nghị định số 06/2019/N -CP 

ngày 22/01/2019 của Chính phủ 

- Phụ lục IV - phương án nuôi ban hành 

kèm theo Nghị định số 84/2021/N -CP 

ngày 22/9/2021 của Chính phủ 

4.  

Cấp ấn phẩm Chứng chỉ CITE  

xuất khẩu mẫu vật lưu niệm 

(trừ các loài thủy sản) 

 ã thủ tục: 1.000009 

 ẫu số 13 – đề nghị cấp ấn phẩm chứng 

chỉ Cites xuất khẩu mẫu vật lưu niệm ban 

hành kèm theo Nghị định số 06/2019/N -

CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ 

http://tthc.tongcuclamnghiep.gov.vn/ApDetail.aspx?Id=5347b50a4d4e5410e81d294a


2. Thủ tục hành chính sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để thẩm định hồ 

sơ: không có. 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  ưu VT, HCTH (L). 

        TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                          Vũ Đình  ường 


		2023-01-09T08:18:15+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-01-09T08:18:43+0700
	Việt Nam
	Chi cục Kiểm lâm<cckl@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




