
THỦ TỤC 
ĐĂNG KÝ MÃ SỐ CƠ SỞ NUÔI, TRỒNG CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, 

ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ HIẾM NHÓM II VÀ ĐỘNG VẬT, 

THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THUỘC PHỤ LỤC II, III CITES 

 

1.    Đơn vị: Lâm Đồng 

2.    Trình tự thực hiện:  

  - Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Lâm Đồng đối với trường hợp đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thực vật rừng, 

động vật rừng Nhóm II và các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục II, III CITES 

không phải loài thủy sản; Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh đối với 

trường hợp đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thủy sản thuộc Phụ lục II CITES. 

   - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường 

hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng, cơ quan cấp mã số chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 30 

ngày. 

   Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, cơ quan cấp mã số thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 

biết. 

   - Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp mã số cơ sở nuôi, trồng, cơ 

quan cấp mã số gửi thông tin về Cơ quan th m qu ền quản lý CITES Việt Nam để 

đăng tải mã số đã cấp lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan th m qu ền quản lý 

CITES Việt Nam. 

 3.    Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, 

phường 4, Tp. Đà Lạt; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc qua hệ thống 

motcua.lamdong.gov.vn 

 4.    Thành phần hồ sơ:  

 Loại giấy tờ  
 Mẫu đơn, tờ 

khai  

 Số 

lượng  

- Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 quy 

định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của 

Chính phủ.   

 Mẫu số 

03.docx 
01 

- Bản chính phương án nuôi theo Mẫu số 06, phương án 

trồng theo Mẫu số 07 qu  định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-

CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ 

 Mẫu số 

06.docx 

 Mẫu số 

07.docx 

01 

 5.    Số bộ hồ sơ:  01 bộ 



 6.    Phí:  

 7.    Lệ phí:  

 8.    Mức giá:  

 9.    Thời hạn giải quyết:  

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần kiểm tra thực tế 

các điều kiện nuôi, trồng, cơ quan cấp mã số chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức thực hiện nhưng thời hạn cấp không quá 30 ngày 

 10.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

 -   tổ chức, cá nhân 

 11.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh đối với trường hợp đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các 

loài thực vật rừng, động vât rừng Nhóm II, các loài động vật, thực vật thuộc phụ lục 

II, III Cites, trừ các loài thủy sản, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh đối 

với trường hợp đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thủy sản thuộc Phụ lục II 

Cites 

 12.   Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

 13.   Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:  

  Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần 

Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc qua hệ thống 

motcua.lamdong.gov.vn 

 14. Cơ quan phối hợp:  

 15.   Cơ quan được ủy quyền:  

 16.   Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  

mã số cơ sở nuôi hoặc văn bản từ chối cấp mã số cơ sở nuôi 

 17.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

 18.   Căn cứ pháp lý của TTHC:  

 ID   Tên văn bản   Ngày ban hành   Trích yếu  

133859 
Nghị định 

06/2019/NĐ-CP 
22/01/2019 

Về quản lý thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi 

Công ước về buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp 

 19.   Văn bản khác liên quan:  

 20.   TTHC liên thông:  


