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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: 

– 1. 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.  

– 2. 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. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI HOẶC 
CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐÃ CÓ 

I. Bước 1: Cài đặt công cụ Chữ ký số 

I.1. Cài đặt trình điều khiển USB chữ ký số: 

Người dùng tải trình điều khiển USB ký số tương ứng với phiên bản Windown 

mình đang sử dụng theo địa chỉ bên dưới: 
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– Đối với win 64-bit: http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-

client-v2-x64-8.3.msi 

– Đối với win 32-bit: http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-

client-v2-x32-8.3.msi 

Tiếp theo, người dùng tiến hành cài đặt trình điều khiển USB bằng cách bấm 

chuột trực tiếp vào file cài đặt vừa tải xuống và bấm nút Run 

 

Người dùng bấm nút Next để tiếp tục quá trình cài đặt 

 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x64-8.3.msi
http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x64-8.3.msi
http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x32-8.3.msi
http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/TaiPhanMem/gca01-client-v2-x32-8.3.msi
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Tiếp theo, người dung lựa chọn dòng “I accept the license agreement” và bấm 

vào nút Next 

 

Tiếp theo, người dùng lựa chọn chế độ cài đặt “Standard” và bấm vào nút Next 
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Cuối cùng người dùng bấm vào nút Finish để hoàn tất quá trình cài đặt trình điều 

khiển USB ký số. 

 

I.2. Cài đặt công cụ ký số Esign:  

Người dùng tải công cụ ký số Esign theo địa chỉ bên dưới: 

https://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/Download/Esign/esign-setup.rar 

Tiếp theo, người dùng tiến hành cài đặt công cụ ký số Esign bằng cách bấm 

chuột  vào file mard-esign-setup.exe vừa tải xuống và bấm nút Next sau đó là nút 

Install 

https://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/Download/Esign/esign-setup.rar


Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản hoặc cập nhật thông tin tài khoản đã có 

Trung tâm Tin học - Thống kê                                                                                          Trang 7/39 

                              

 

 



Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản hoặc cập nhật thông tin tài khoản đã có 

Trung tâm Tin học - Thống kê                                                                                          Trang 8/39 

                              

Cuối cùng người dùng bấm vào nút Finish để hoàn tất quá trình Cài đặt công cụ 

ký số Esign. 

 

II. Bước 2: Cắm USB ký số và mở ứng dụng công cụ ký số Esign trên 
máy tính 

Người dùng cắm USB ký số vào máy tính đang đăng ký tài khoản sau đó bấm 

chuột vào biểu tượng công cụ ký số Esign vừa cài đặt để mở ứng dụng này lên 
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III. Bước 3: Đăng ký tài khoản mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản 

III.1. Doanh nghiệp Đăng ký tài khoản mới 

III.1.1. Vào Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Người dùng mở trình duyệt trên máy tính (hệ thống hỗ trợ tốt nhất trên trình 

duyệt Chrome và Cốc cốc) sau đó nhập vào địa chỉ Cổng cung cấp dịch vụ công của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: http://dvc.mard.gov.vn, tại góc trên cùng 

phía bên phải người dùng bấm vào nút Đăng ký 

 

III.1.2. Lựa chọn loại tài khoản đăng ký 

Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn loại tài khoản đăng ký là tài khoản dành 

cho cá nhân hay doanh nghiệp. Người dùng lựa chọn loại tài khoản cho doanh nghiệp 

 

III.1.3. Cập nhật dữ liệu vào form đăng ký thông tin 

http://dvc.mard.gov.vn/


Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản hoặc cập nhật thông tin tài khoản đã có 

Trung tâm Tin học - Thống kê                                                                                          Trang 10/39 

                              

Người dùng nhập đầy đủ dữ liệu vào form đăng ký thông tin của hệ thống, các 

trường thông tin đều có hướng dẫn cách nhập cho chính xác trong đó các trường có  

chứa dấu (*) là những trường thông tin bắt buộc.  

 

Người dùng cần đặc biệt chú ý nhập đầy đủ và chính xác 2 trường thông tin sau: 

– Trường Số điện thoại trong phần THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: Số điện 

thoại này sẽ làm nhiệm vụ nhận mã OTP trong trường hợp hệ thống cần phải xác thực 

thông tin doanh nghiệp trước khi gửi hồ sơ trực tuyến. 
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– Trường Cập nhật thông tin ký số trong mục THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN: thông tin ký số của doanh nghiệp sẽ làm nhiệm vụ xác thực tính chính xác 

thông tin của doanh nghiệp và thông tin của người đại diện chịu trách nhiệm của 

doanh nghiệp đó trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đối với doanh 

nghiệp chưa cập nhật thành công thông tin ký số, nút này sẽ có màu 

vàng. Các doanh nghiệp đã cập nhật thành công thông tin ký số, nút 

này sẽ có màu xanh.  

* Chú ý: Người dùng chỉ có thể cập nhật thông tin ký số doanh nghiệp của mình 

thành công khi bảo đảm đầy đủ 2 điều kiện: một là máy tính đang đăng ký tài khoản 

phải được cắm công cụ USB ký số của doanh nghiệp; hai là trình ký số Esign trên máy 

tính này phải đang được bật. 
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III.1.4. Nhập mã xác nhận hoàn tất quá trình tạo tài khoản 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên form đăng ký thông tin, người dùng nhập mã 

xác nhận của hệ thống là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên, cuối cùng bấm vào nút Đăng ký 

để hoàn tất quá trình đăng ký một tài khoản mới. 
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III.2. Cập nhật thông tin tài khoản đã có trên hệ thống 

III.2.1. Đăng nhập vào hệ thống 

Người dùng mở trình duyệt trên máy tính (hệ thống hỗ trợ tốt nhất trên trình 

duyệt Chrome và Cốc cốc) sau đó nhập vào địa chỉ Cổng cung cấp dịch vụ công của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: http://dvc.mard.gov.vn, tại góc trên cùng 

phía bên phải người dùng bấm vào nút Đăng nhập 

 

Tiếp theo, người dùng nhập tài khoản và mật khẩu của doanh nghiệp đã có trên 

hệ thống rồi bấm nút Đăng nhập 

 

 

http://dvc.mard.gov.vn/
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III.2.2. Cập nhật các thông tin xác thực còn thiếu đối với tài khoản doanh nghiệp 

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, từ trang chủ Cổng dịch vụ công của 

Bộ, người dùng chọn tab TRA CỨU HỒ SƠ 

 

Tiếp theo, người dung chọn tab Thông tin doanh nghiệp để tiến hành cập nhật 

các thông tin còn thiếu 

Đối với các tài khoản doanh nghiệp đã có, người dùng bắt buộc phải cập nhật bổ 

sung 2 trường thông tin sau: 
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– Trường Số điện thoại trong phần THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: Số điện 

thoại này sẽ làm nhiệm vụ nhận mã OTP trong trường hợp hệ thống cần phải xác thực 

thông tin doanh nghiệp trước khi gửi hồ sơ trực tuyến. 

– Trường Cập nhật thông tin ký số trong mục THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN: thông tin ký số của doanh nghiệp sẽ làm nhiệm vụ xác thực tính chính xác 

thông tin của doanh nghiệp và thông tin của người đại diện chịu trách nhiệm của 

doanh nghiệp đó trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đối với doanh 

nghiệp chưa cập nhật thành công thông tin ký số, nút này sẽ có màu 

vàng. Các doanh nghiệp đã cập nhật thành công thông tin ký số, nút 

này sẽ có màu xanh.  

* Chú ý: Người dùng chỉ có thể cập nhật thông tin ký số doanh nghiệp của mình 

thành công khi bảo đảm đầy đủ 2 điều kiện: một là máy tính đang cập nhật thông tin 

tài khoản phải được cắm công cụ USB ký số của doanh nghiệp; hai là trình ký số 

Esign trên máy tính này phải đang được bật. 
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Sau khi cập nhật bổ sung xong 2 trường thông tin Số điện thoại doanh nghiệp và 

Thông tin ký số, người dùng bấm vào nút Lưu thông tin để hoàn tất quá trình cập nhật 

thông tin cho tài khoản doanh nghiệp của mình. 
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PHẦN III.  TẠO LẬP VÀ GỬI HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

I. Thủ tục Đăng ký TACN nhập khẩu được phép lưu hành tại Viêt 
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 “Đăng ký TACN nhập khẩu được phép 

lưu hành tại Viêt Nam” bấm vào nút “Nộp hồ sơ” nằm ở phía cuối. Giao diện hiển thị 

như hình:  

 

Tại đây, thông tin chi tiết của thủ tục sẽ được hiển thị, người dùng có thể xem 

trình tự thực hiện của thủ tục, thành phần hồ sơ theo quy định hoặc có thể tải các mẫu 

đơn, mẫu tờ khai theo quy định của thủ tục hành chính tại mục Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

thủ tục.  

http://dvc.mard.gov.vn/
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I.3. Bước 3: Tạo lập hồ sơ trực tuyến 

Để tạo lập hồ sơ trực tuyến, Tổ chức Doanh nghiệp bấm vào nút Đăng ký trực 

tuyến. Tổ chức, Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào form Nhập thông tin liên hệ. 

Lưu ý: Những trường có dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền. Tổ chức, Doanh 

nghiệp phải nhập đầy đủ và chính xác thông tin. Giao diện hiển thị như sau:  

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin người đại diện, Tổ chức, Doanh nghiệp bấm nút 

Tiếp theo phía bên dưới để đến bước tiếp theo. 

I.4. Bước 4: Nhập thông tin chủ Hồ sơ 

Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin. Những trường có 

dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền. Người dùng điền thông tin theo hướng dẫn 

như hình bên dưới:  
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Sau đó, chọn nút “Tiếp theo” để chuyển sang bước kế tiếp. 

I.5. Bước 5: Nhập thông tin các giấy chứng nhận. 

Tổ chức, Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin gồm: Thông tin CFS; Giấy chứng 

nhận Quản lý chất lượng và Giấy chứng nhận phòng phân tích nước ngoài(nếu có).  

Cách nhập thông tin các loại giấy chứng nhận trên, mời người dùng nhập theo 

hướng dẫn như hình bên dưới đây:  

– Thông tin CFS: 

 

– Giấy chứng nhận Quản lý chất lượng: 
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– Giấy chứng nhận phòng phân tích nước ngoài(nếu có): 

 
 

 

Lưu ý: Chọn nút lưu lại thông tin sau khi điền đầy đủ dữ liệu. Những mục có dấu 

(*) là những trường thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ và chính xác. Hoàn tất các loại 

giấy và lưu lại thông tin: Thông tin CFS; Giấy chứng nhận Quản lý chất lượng và 

Giấy chứng nhận phòng phân tích nước ngoài(nếu có) thì nút “Tiếp theo” mới hiển 

thị để Tổ chức, Doanh nghiệp mới thực hiện được các bước tiếp theo.  

I.6. Bước 6: Nhập chi tiết hồ sơ 

Các chức năng bao gồm:  

– Hồ sơ tự công bố (đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn tinh hỗn 

hợp, thức ăn đậm đặc): 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. Áp dụng từ 01/01/2020. 

– Hồ sơ đăng ký (đối với thức ăn bổ sung, thức ăn khác): Phải có sự thẩm 

định của Cục Chăn nuôi. 
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Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp bấm vào nút Thêm mới sản phẩm để thực 

hiện. Cách thực hiện như hình bên dưới:  

I.6.1. Bản thông tin sản phẩm: 

Thông tin chung:  

 

Thông tin kỹ thuật:  
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Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng bấm nút Lưu.  

I.6.2. Phiếu kết quả thử nghiệm. 

Nhập đầy đủ thông tin như hình bên dưới, sau đó bấm nút Lưu.  
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I.6.3. Tiêu chuẩn công bố áp dụng 

Các trường có dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền. Tổ chức, Doanh nghiệp 

thực hiện theo hướng dẫn sau:  
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Bấm nút Lưu để chuyển sang mục tiếp theo.  

I.6.4. Mẫu nhãn 

Đính kèm file tài liệu sau đó bấm nút Lưu.  
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Sau đó bấm nút “Hoàn thành”.  

 

Chọn nút tiếp theo để chuyển sang bước kế tiếp.  

 
 

I.7. Bước 7: Đính kèm tài liệu khác 

Chọn file đính kèm tài liệu khác, sau đó Tổ chức, Doanh nghiệp chọn nút “Gửi 

đi” để kết thúc việc tạo lập và gửi hồ sơ trực tuyến thủ tục: “Đăng ký TACN nhập 

khẩu được phép lưu hành tại Viêt Nam”. Hướng dẫn thực hiện như hình bên dưới:  
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II. Thủ tục Đăng ký lại TACN nhập khẩu được phép lưu hành tại Viêt 
Nam 

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 

 

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 “Đăng ký lại TACN nhập khẩu được 

phép lưu hành tại Viêt Nam” bấm vào nút “Nộp hồ sơ” nằm ở phía cuối. Giao diện 

hiển thị như hình:  

http://dvc.mard.gov.vn/
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Tại đây, thông tin chi tiết của thủ tục sẽ được hiển thị, người dùng có thể xem 

trình tự thực hiện của thủ tục, thành phần hồ sơ theo quy định hoặc có thể tải các mẫu 

đơn, mẫu tờ khai theo quy định của thủ tục hành chính tại mục Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

thủ tục.  

 

II.3. Bước 3: Tạo lập hồ sơ trực tuyến 

Để tạo lập hồ sơ trực tuyến, Tổ chức Doanh nghiệp bấm vào nút Đăng ký trực 

tuyến. Tổ chức, Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào form Nhập thông tin liên hệ. 

Lưu ý: Những trường có dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền. Tổ chức, Doanh 

nghiệp phải nhập đầy đủ và chính xác thông tin. Giao diện hiển thị như sau:  
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Sau khi nhập đầy đủ thông tin người đại diện, Tổ chức, Doanh nghiệp bấm nút 

Tiếp theo phía bên dưới để đến bước tiếp theo. 

II.4. Bước 4: Nhập thông tin chủ Hồ sơ 

Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin. Những trường có 

dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền. Người dùng điền thông tin theo hướng dẫn 

như hình bên dưới:  

 

Sau đó, chọn nút “Tiếp theo” để chuyển sang bước kế tiếp. 

II.5. Bước 5: Nhập thông tin sản phẩm. 

Tổ chức, Doanh nghiệp chọn nút “Thêm mới” để tiến hành nhập thông tin sản 

phẩm. Giao diện hiển thị như sau: 
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Chọn sản phẩm cấp lại, rồi bấm vào nút “Chọn”. Sản phẩm tự động được cập 

nhật. Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp có thể sửa thông tin sản phẩm bằng cách 

bấm vào nút sửa như hướng dẫn:  

 

Giao diện sửa thông tin sản phẩm hiển thị, Tổ chức, Doanh nghiệp có thể sửa các 

thông tin cần thiết. Sau khi sửa xong thì chọn nút “Lưu lại”. 

 

Tổ chức, Doanh nghiệp chọn nút “Tiếp theo” để chuyển sang bước kế tiếp. 
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II.6. Bước 6: Đính kèm tệp hồ sơ 

Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp bấm chọn file đính kèm hoặc file có sẵn. 

Sau đó Tổ chức, Doanh nghiệp chọn nút “Gửi đi” để kết thúc việc tạo lập và gửi hồ sơ 

trực tuyến thủ tục: “Đăng ký lại TACN nhập khẩu được phép lưu hành tại Viêt Nam”. 

Hướng dẫn thực hiện như hình bên dưới: 

 

III. Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký TACN nhập khẩu được phép 
lưu hành tại Viêt Nam 

III.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 

http://dvc.mard.gov.vn/
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III.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 “ Thay đổi thông tin đăng ký TACN 

nhập khẩu được phép lưu hành tại Viêt Nam” bấm vào nút “Nộp hồ sơ” nằm ở phía 

cuối. Giao diện hiển thị như hình:  

 

Tại đây, thông tin chi tiết của thủ tục sẽ được hiển thị, người dùng có thể xem 

trình tự thực hiện của thủ tục, thành phần hồ sơ theo quy định hoặc có thể tải các mẫu 

đơn, mẫu tờ khai theo quy định của thủ tục hành chính tại mục Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

thủ tục.  
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III.3. Bước 3: Tạo lập hồ sơ trực tuyến 

Để tạo lập hồ sơ trực tuyến, Tổ chức Doanh nghiệp bấm vào nút Đăng ký trực 

tuyến. Tổ chức, Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào form Nhập thông tin liên hệ. 

Lưu ý: Những trường có dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền. Tổ chức, Doanh 

nghiệp phải nhập đầy đủ và chính xác thông tin. Giao diện hiển thị như sau:  

 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin người đại diện, Tổ chức, Doanh nghiệp bấm nút 

Tiếp theo phía bên dưới để đến bước tiếp theo. 

III.4. Bước 4: Nhập thông tin chủ Hồ sơ 

Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin. Những trường có 

dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền. Người dùng điền thông tin theo hướng dẫn 

như hình bên dưới:  
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Sau đó, chọn nút “Tiếp theo” để chuyển sang bước kế tiếp. 

III.5. Bước 5: Nhập thông tin sản phẩm. 

Các chức năng bao gồm:  

– Hồ sơ tự công bố (đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn tinh hỗn 

hợp, thức ăn đậm đặc): 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. Áp dụng từ 01/01/2020. 

– Hồ sơ đăng ký (đối với thức ăn bổ sung, thức ăn khác): Phải có sự thẩm 

định của Cục Chăn nuôi. 
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Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp bấm vào nút Thêm mới để thực hiện. 

Cách thực hiện như hình bên dưới: 

 

Chọn sản phẩm cần thay đổi thông tin, rồi bấm vào nút “Chọn”. Sản phẩm tự 

động được cập nhật. Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp có thể sửa thông tin sản 

phẩm bằng cách bấm vào nút sửa như hướng dẫn:  

 

Giao diện sửa thông tin sản phẩm hiển thị, Tổ chức, Doanh nghiệp có thể sửa các 

thông tin cần thiết. Sau khi sửa xong thì chọn nút “Lưu lại”. 
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Tổ chức, Doanh nghiệp chọn nút “Tiếp theo” để chuyển sang bước kế tiếp. 

 

III.6. Bước 6: Đính kèm tệp hồ sơ 

Tại bước này, Tổ chức, Doanh nghiệp bấm chọn file đính kèm hoặc file có sẵn. 

Sau đó Tổ chức, Doanh nghiệp chọn nút “Gửi đi” để kết thúc việc tạo lập và gửi hồ sơ 

trực tuyến thủ tục: “Thay đổi thông tin đăng ký TACN nhập khẩu được phép lưu hành 

tại Viêt Nam”. Hướng dẫn thực hiện như hình bên dưới: 
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PHẦN IV. QUẢN LÝ THÔNG TIN HỒ SƠ ĐÃ GỬI 

Bước 1: Người dùng vào Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn: http://dvc.mard.gov.vn 

Bước 2: Người dùng chọn đến đơn vị cung cấp thủ tục đã gửi hồ sơ trực tuyến 

http://dvc.mard.gov.vn/
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Bước 3: Lựa chọn Thủ tục mà doanh nghiệp đã gửi hồ sơ 

Bước 4: Bấm vào nút Xem danh sách hồ sơ, tại đây tất cả các hồ sơ mà doanh 

nghiệp đã gửi sẽ được lưu vào một thư mục có trạng thái tương ứng 
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– Hồ sơ chưa gửi: Chứa những hồ sơ doanh nghiệp mới tạo nhưng chưa gửi về 

Cục 

– Hồ sơ đã gửi: Chứa những hồ sơ doanh nghiệp đã gửi về Cục nhưng chưa 

được tiếp nhận xử lý 

– Hồ sơ Yêu cầu bổ sung: Chứa những hồ sơ doanh nghiệp đã gửi về Cục Bảo 

vệ thực vật, phòng chuyên môn đã xem và yêu cầu doanh nghiệp phải bổ sung 

– Hồ sơ đang xử lý: Chứa những hồ sơ doanh nghiệp đã gửi về Cục Bảo vệ thực 

vật và đã được phòng chuyên môn tiếp nhận xử lý. 

– Hồ sơ có kết quả: Chứa những hồ sơ doanh nghiệp đã gửi và Cục Bảo vệ thực 

vật đã xử lý xong toàn bộ hồ sơ. 

– Hồ sơ bị trả lại: Chứa những hồ sơ doanh nghiệp đã gửi nhưng bị Cục Bảo vệ 

thực vật trả lại không tiếp nhận do hồ sơ có thông tin không chính xác hoặc hồ sơ có 

dấu hiệu vị phạm quy định của pháp luật. 

 

 

 


