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PHẦN I. TỔNG QUAN

I. Các khái niệm về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến các mức
Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ chúng ta có
những khái niệm về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến các mức như
sau:
– Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi
pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh
vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một
thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ
chức, cá nhân.
– Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của
cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng:
a) Dịch vụ công mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin
về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành
chính đó.
b) Dịch vụ công mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép
người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo
yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
c) Dịch vụ công mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép
người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức
cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch
vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và
nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
d) Dịch vụ công mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép
người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả
kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu
điện đến người sử dụng.
PHẦN II. HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG TỰ CÔNG BỐ ĐỐI VỚI CÁC THỦ
TỤC SẢN XUẤT THỨC ĂN TRONG NƯỚC
Tổ chức, Doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về những hồ sơ công bố đó, thay vì gửi bản hồ sơ đăng ký tới cơ quan
nhà nước để xác nhận
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I. Thủ tục Đăng ký thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành
tại Việt Nam
I.1. Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
Tổ chức, doanh nghiệp đăng nhập vào Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: http://dvc.mard.gov.vn

I.2. Bước 2: Lựa chọn thủ tục cần thực hiện
Tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn đơn vị cung cấp thủ tục hành chính cần thực
hiện là Cục Chăn nuôi, sau đó tìm đến thủ tục “ Thủ tục Đăng ký thức ăn chăn nuôi
sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam” bấm vào nút “Nộp hồ sơ” nằm
ở phía cuối. Giao diện hiển thị như hình:

Tại đây, Doanh nghiệp bấm chọn vào “Hồ sơ tự công bố (đối với thức ăn hỗn
hợp hoàn chỉnh, thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn đậm đặc)”. Sau đó nhập chính xác và
đầy đủ thông tin ở tất cả các trường thông tin. Hướng dẫn nhập thông tin như hình bên
dưới.
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Sau khi nhập đủ thông tin, Doanh nghiệp bấm chọn nút Tiếp tục.
* Chú ý: Trường có dấu (*) màu đỏ là mục bắt buộc phải điền đầy đủ. Số điện
thoại nhập chính xác để khi cần liên hệ bên cục sẽ liên hệ lại với Doanh nghiệp.
Hệ thống thông báo thêm hồ sơ thành công.
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I.3. Bước 3: Thêm mới sản phẩm vào hồ vơ tự công bố vừa nộp
Để thêm sản phẩm vào hồ sơ tự công bố vừa nộp. Doanh nghiệp bấm vào nút
Thêm mới.

Giao diện màn hình thêm mới sản phẩm hiển thị. Doanh nghiệp nhập đầy đủ
thông tin theo hướng dẫn. Ngay bên dưới có tài liệu hướng dẫn. Doanh nghiệp có thể
tải về để thực hiện theo. Sau đó, bấm Ok để hoàn tất việc thêm sản phẩm. Các mục
khác Doanh nghiệp thao tác tương tự. Đối với các trường có dấu (*) bắt buộc phải điền
chính xác để phần mềm check thông tin.
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I.4. Bước 4: Nộp hồ sơ trực tuyến
Sau khi hoàn tất việc thêm sản phẩm. Doanh nghiệp bấm vào nút nộp hồ sơ.

Kiểm tra thông tin chữ ký số.

Chọn đúng tên chữ ký số. Sau đó bấm Ok.
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Hệ thống sẽ check sản phẩm và thông tin ký số. Sẽ mất vài phút để hệ thống
kiểm tra. Sau khi đạt sẽ gửi về số điện thoại Doanh nghiệp đã đăng ký một mã OTP.
Giao diện như sau.
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Nhập mã OTP như hướng dẫn ở hình bên dưới. Sau đó bấm vào nút xác nhận.

Hệ thống thông báo như sau:
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Để kết thúc và hoàn tất việc nộp hồ sơ tự công bố. Doanh nghiệp bấm vào nút
xác nhận. Sẽ mất thời gian vài phút để hệ thống check hoàn thành. Hệ thống thông báo
Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành công.
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I.5. Danh sách hồ sơ Doanh nghiệp
Tại mục danh sách hồ sơ đã nộp.
I.5.1. Đối với trạng thái hồ sơ “Hồ sơ tự công bố” thì không có nút nộp hồ sơ. Chỉ có
chỉnh sửa, xóa hồ sơ và xem hồ sơ.

Để xóa hồ sơ, Doanh nghiệp chỉ cần bấm vào dấu [x] và xác nhận xóa.
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I.5.2. Đối với trường hợp tự khai báo thì Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến
ngay tại đây bằng cách tích vào hình lá thư như hình vẽ.

Sửa xóa thông tin hồ sơ, thực hiện thao tác tương tự như mục I.5.1.

II. Thủ tục Đăng ký xác nhận thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi
sản xuất trong nước
II.1. Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
Tổ chức, doanh nghiệp đăng nhập vào Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: http://dvc.mard.gov.vn
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II.2. Bước 2: Lựa chọn thủ tục cần thực hiện
Tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn đơn vị cung cấp thủ tục hành chính cần thực
hiện là Cục Chăn nuôi, sau đó tìm đến thủ tục “ Thủ tục Đăng ký thức ăn chăn nuôi
sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam” bấm vào nút “Nộp hồ sơ” nằm
ở phía cuối. Giao diện hiển thị như hình:

Tại đây, Doanh nghiệp bấm chọn vào “Hồ sơ tự công bố (đối với thức ăn hỗn
hợp hoàn chỉnh, thức ăn tinh hỗn hợp, thức ăn đậm đặc)”. Sau đó nhập chính xác và
đầy đủ thông tin ở tất cả các trường thông tin. Hướng dẫn nhập thông tin như hình bên
dưới.
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Sau khi nhập đủ thông tin, Doanh nghiệp bấm chọn nút Tiếp tục.
* Chú ý: Trường có dấu (*) màu đỏ là mục bắt buộc phải điền đầy đủ. Số điện
thoại nhập chính xác để khi cần liên hệ bên cục sẽ liên hệ lại với Doanh nghiệp.
Hệ thống thông báo thêm hồ sơ thành công.
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II.3. Bước 3: Thêm mới sản phẩm vào hồ vơ tự công bố vừa nộp
Để thêm sản phẩm vào hồ sơ tự công bố vừa nộp. Doanh nghiệp bấm vào nút
Thêm mới.

Doanh nghiệp chỉ cần tìm kiếm và tích chọn sản phẩm đã thêm trước đó.

II.4. Bước 4: Nộp hồ sơ trực tuyến
Sau khi hoàn tất việc thêm sản phẩm. Doanh nghiệp bấm vào nút nộp hồ sơ.
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Kiểm tra thông tin chữ ký số.

Chọn đúng tên chữ ký số. Sau đó bấm Ok.
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Hệ thống sẽ check sản phẩm và thông tin ký số. Sẽ mất vài phút để hệ thống
kiểm tra. Sau khi đạt sẽ gửi về số điện thoại Doanh nghiệp đã đăng ký một mã OTP.
Doanh nghiệp nhập mã OTP vào ô xác nhận mã OTP sau đó bấm nút xác nhận.
Hệ thống sẽ trả lại thông tin “Đã kiểm tra thông tin ký số”.
Để kết thúc và hoàn tất việc nộp hồ sơ tự công bố. Doanh nghiệp bấm vào nút
xác nhận. Sẽ mất thời gian vài phút để hệ thống check hoàn thành. Hệ thống thông báo
Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành công.

III. Thủ tục Đăng ký lại thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được
phép lưu hành tại Việt Nam
Đối với thủ tục đăng ký lại thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu
hành tại Việt Nam không áp dụng trong danh mục những thủ tục “Hồ sơ tự công bố”.
Doanh nghiệp phải đăng ký khai báo và nộp hồ sơ để Cục Chăn nuôi thẩm định.
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