
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

S&  02g.L  /QD-UBND Ninh BInh, ngày /13 tháng 5 narn 2019 

QUYET DNH 
Ye vic cong b Danh myc thu tyc hành chmnh thirc hin theo co' ch mt cfra, 

mt cfra lien thông thuc thâm quyên giãi quyêt 
cüa S& Nông nghip và Phát triên nông thôn 

CHU TICH U BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can cü Lut T chirc chinh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015; 

Can cir Nghj djiih s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cUa Chmnh phü v 
thirc hin ca ch rnt cra, mt cüa lien thông trong giãi quyt thu tic hành chinh; 

Can cr Thông t'ir s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa Van phông 
ChIith phü huàng dn thi hânh mt s6 quy djnh cUa Nghj djnh s6 61/201 8/ND-
CP ngày 23/4/2018 cUa ChInh phü v thire hien  ca ch mt cira, mt cra lien 
thông trong giái quy& thu tiic hành chInh. 

Xát d nghj cüa Giám dc Si Nông nghip và Phát trin nông thôn, 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Cong b6 Danh miic thñ tiic hành chInh thrc hin theo ca ch mt 
cra, rnt cua lien thông thuc thrn quyn giãi quyt cüa S Nông nghip và 
Phát trin nông thôn ('theo ph lc ban hành kern theo Quylt d.inh nay). 

Diu 2. Si Nông nghip va Phát trin nông thôn cO trách nhiern  b sung quy 
djnh v vic tip nhn, giãi quyt h sa d dam bão các thu tiic hành chInh mth ducic 
cong b dtrcic dira vào thirc hien  theo ca ch mt cira, mt ci:ra lien thông. 

JJiêu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc thi hành k tr ngãy k và thay th Quyt 
djnh s6 46/QD-UBND ngày 12/01/2017 cüa Chü tjch UBNID tinh Ninh BInh v vic 
cong b các thU tic hành chinh thuc thm quyn giãi quyt cUa S Nông nghip va 
PTNT thuc hin theo co ch mt cira, inOt  cUa lien thông; Quyt djnh s6 996/QD-
UBND ngày 26/7/2017 cUa ChU tich HBND tinh Ninh Binh v viec cong b danli 
sách thU tijc hành chfnh mcii ban hành, thU tc hành chInh si'ra di, bãi bO thuc thin 
quyn giái quyt cUa S Nông nghip vã PTNT thc hin theo ca ch rnt cUa, môt 
cUa lien thông; Quyt djnh s6 1343/QD-UBND ngày 17/10/2017 cUa Chu tjch 
UBND tinh Ninh Binh v vic cong b6 danh sách thU tue hành chIith mài ban hãnh, 
bãi bO thuc thin quyn giái quyt cUa Si Nông nghip và PTNT thrc liin tl1eo ca 
ch mt cUa. 



Diu 4. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám d6c S Nông 
nghip và Phát trin nông thôn, Thu tnthng các ca quan, dan vj và t chirc, Ca 

nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./ 

Noi nhin: 
- Nhu Dieu 4; 
- Lath dao UBND tinh; 
- Lath dao  Van phàng UBND tinh; 
- Trung tam Tin hQc - Cong bao; 
- Luu: VT, YP11. 

DN/KSTT2O19 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

TIng Quang Thin 



DANH M1JC 
UC HANH CHINH TH1JC Hh1N THEO CU CHE MQT CIA, MQT CJA LIEN THÔNG 

HAM QUYEN GIA! QUYET CUA sO NÔNG NGHIP vA PHAT TRIEN NONG THON 
eo Quyt djnh s 2V-/QD-UBND ngày 43 tháng 5 näin 2019 cüa Chü tjch UBND tinh Ninh BInh) 

TT Ni dung cong vic 

Thôi hin giãi quyêt Co'chthic 
hiên.- 

TTIIC dtrçrc cong bô ti 
Quyêt dlnh Thôi gian giãi quyêt theo quy 

dlnh 

Thôi gian giãi 
quyt thiyc tê 

Môt 
ca 

Môt 
cfra 
lien 

thông 
Trong 
ngày 

Ghi 
giay 
hçn 

(Ngày 
lam 
viêc) 

TRONG TROT (O4TTHC) 

Tip nhãn bàn Cong b hçip 
quy giông cay trông 07 ngày lam vic 07 x 

Quyêt dinh so 262/QD-UBND 
ngày 03/5/2019 cüa Chü tich 

UBND tinli Ninh Birth 

2 

Cp lai giy cong nhn cay 
du dông, vithn cay du dông 
cay cong nghip cay n qua 
lâu 

15 ngày lam vic 15 x 

3 
Cong nhn vtthn cay dâu 
dOng cay cOng nghip, cay n 
qua lâu nm 

30 ngày lam vic 30 x 

4 
Cong nhn cay dng dông cay 
cOng nghip, cay an qua lâu 
nm 

45 ngày lam vic 45 x 

1 



II LINH VU'C BAO VI THIIC VAT (10 TTHC) 

Xác nhãn ni dung quãng 
phãn bón và dàng k hi tháo 
phãnbón 

Tru?mg hcip xác nhãn nôi dung 
quâng cáo phãn bón: 10 ngày 
lain viêc 

10 

Quyt djnli s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 ciia Chii tjch 

UBND tinh Ninh BInh 

Tnthng hcip däng k hôi thão 
phãn bón: 01 ngày lam viec. 

01 

2 Cp lai giy chiing nhLmn dii 
diêu kin buôn bàn phãn bón 05 ngày lam vic 05 x 

Cp giy chfrng nhmn dii diu 
kin buôn bàn phãn bón 10 ngay lam vic 10 x 

Cp lai giy chimg nhn dii 
diêu kin san xuât phãn hon 
doi vâi cc sà clii hoat dng 
dóng gói phãn bón 

Trtthng hcip cp 1ti khi Giy 
chfrng nhân dii diêu kin san 
xuât phãn bón ht han: 20 ngày 
lam viec 

20 

x Trinmg hcp cp lai Giy chimg 
nhn dii diêu kin san xuât phãn 
lion bi mt, hir hông, thay di 
nôi dung thông tin ghi trên Giay 
chiing nhn: 05 ngày lam vic 

05 

Cp giy chimg nhmn dii diu 
kin san xut phân lion di 
vth ci sâ chi hoat dng dOng 
gói phân bón 

20 ngày lam vic 20 x 

6 

Cp giy chiing nhãn kim 
djch thirc 4t d6i vâi các lô 
4t th vn chuyn tir viing 
nIiim di tiiçmg kim djch 
thuc 4t 

24 gii, k tir khi bt du kim 
dich 24 gi? x 

2 



21 ngày lam viec  không k th?ñ 
gian bô sung, hoàn thien  ho sd. 

07 ngày lam viec  không ké thii 
gian ho sung, hoãn thien  ho so 
dôi v&i Co sâ diiçrc kiêm tra, 
dánh giá xep loai A theo quy 
dinh cüa Bô fruàn Bô Nông 
nghip và PTNT ye viec kiêrn 
tra, dánh giá Co sâ san xuât 
kinh doanh vt tu nông nghip 
va san phãm nông lam thüy san 
84 ngày lam viec  khi nhn 
duqc ban báo cáo khãc phuc 
cña co sô có diéu kien  không 
dat hoc kêt qua kiêm tra lai 
không ké thi gian bô sung, 
hoan thien  ho so 

21 ngày lam viec  không k th?ñ 
gian bô sung, hoân thien  ho so. 

84 ngày lam viec  khi nhn 
dixçic ban báo cáo khàc phiic 
cüa CO S có diêu kien  không 
dat hotc kêt qua kiêm tra lai 
không ké thyi gian ho sung, 
hoanthienhô so 

07 ngày lam viec 

03 ngày lam viec 

21 

x 

07 

84 Quyt dnh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa ChU tjch 

UBND flnh Ninh BInh 

21 

x 

84 

07 x 

03 x 10 

9 

8 

7 

Cap giây phép vn chuyên 
thuôc báo ye thirc 4t 

Cp gity xác nhan ni dung 
quàng cáo thuôc báo ye thrc 
vt (thuc thãm quyên giái 
quyêt cUa cap tinh) 

Cp giy chiirng nhän dü diu 
kien buôn ban thuôc bão ye 
thirc 4t 

Cp lai  giy chüng nhãn dü 
diêu kién buôn ban thuôc báo 
ye thirc vt 

3 



Hi LINH VIXC THU Y (18 TTHC) 

Cp giy chüng nhân ca sâ 
an toãn djch bnh dng 4t 
trén can 

20 ngày lam viec 20 x 

Quyt djnh s 262/QD-UBND 
ngãy 03/5/2019 cüa Chü tjch 

UBND tinh Ninh BInh 

2 
Cap, cp lai giy chüng nhan 
diéu kin ye sinh thüy 

Tnthng hçp ht han: 15 ngày 
lam vic, kê ttr ngày nhn dü 
h sa hcp l 

15 

x Truing hcip bj mat, bj hOng, that 
lac hoic có sir thay di, b sung 
thông tin trên giy chirng nhãn 
ye sinh thu y: 05 ngày lam viec, 
k ttr ngày nhmn dü ho sci hcip lé 

05 

Cp lai chimg chi hành ngh 
thu y (trong trumg hçp bj 
mt, sai sot, hu hông; có thay 
di thông tin lien quan dn cá 
nhãn dã ducc cAp chüng chi 
hãnh ngh thñy) 

03 ngày lam viec 03 x 

4 

CAp giAy chüng nhân cci s& an 
toãn djch benh  dng vt thüy 
san (di vii ca sà nuôi trông 
thüy san, ci si san xuât thüy 
san giong) 

20 ngày lam viec 20 x 

Kim djch d6i vâi dng vt 
thüy san tham ia hôi cha, 
triên lain, thi dâu th thao, biu din ngh thut; 
phAin dng vt thñy san tham 
gia hi chçi, trién lam 

04 ngây lam viec 04 x 

4 



Cp giy chCmg nhn kim 
djch dng vet,  san phãm dng 
vt thüy san ,vn chuyên ra 
khói dja bàn cap tinh 

Cp giy chiinng nhmn kim 
djch dng 4t, san phãm dng 
vt trên can  van chuyên ra 
khói dja bàn cap tinh 

Cp lai giy chüng nhn cci sà 
an toàn dich  bnh dng 4t (tren 
C?ll và thüy san) dôi vth cci so' 

có giây chImg nhmn hêt hiu 1iic 
do xãy ra bnh hotc phát hin 
main bnh tai ca so' dã duçyc 
chüng nhn an toàn hoc do 
không thrc hin giám sat; lay 

mâu diing, dü so hrcmg Irong 
qua tiInh duy irl diêu kin cor so' 

sau khi duorc chüng nhn  

D6i vo'i dng vii;  san phm dng 
vt thüy san: 04 ngày lam vic. 

Dôi vo'i dng 4t thüy san lam 
giông xuât phát tü cor so' an 
toàn djch bnh hoäc tham gia 
chirang trinh giám sat djch 
bênh: 01 ngày lam vic  
Di vâi dng 4t, san phm 
dng 4t xuât phát tü cor so' dã 
dirçic cong nhn an toàn djch 
benh hoäc dã duc giám sat 
không CO ffliii bnh hotc dä 
duçic phOng bnh bang vàc xiii 
và cOn mien djch báo h vth 
các bnh y: 01 ngày lam vic.  
Di vo'i dng vet,  san phm 
dng 4t xuât phát ttr cor so' thu 
gom, kinh doanh; dông 4t, san 
phâm dng 4t xuât phát ttr cor 
so' chàn nuôi chua duqc phông 
bnh: 06 ngày lam vic  

13 ngày lam vic 

x 

x 

x 

5 

04 

01 

06 

01 

13 

Quyt djnh s6 262/QD-UBND 
ngày 03/5/2019 cüa Chü tich 

UBND thth Ninh Binh 



Cp giy chiirng nhãn c si an 
toàn djch benh  dng  vat  thüy 
san dôi vâi co' sâ có nhu cau 
bô sung ni dung chfrng nhãn 

Cap giây chüng nhn co' s an 
toàn djch benh  dông 4t trên 
C?fl dôi vi cor sâ có thu câu 
bô sung ni dung chirng nhmn 

Cp di giy chüng nhãn cor 
so' an toàn djch beth dng vat 
(tren cn hotc thüy san) 

Cp lai  giy chirng than cci so' 
an toàn djch beth  dng  v9t 
thüy stn 

Cp giy chfrng nhân co' so' an 
toàn djch beth  dng  vat  (trén 
cn va thñy san) dôi vâi co so' 
phãi dánh giá iai 

Cap giây xác nhân ni dung 
quãng cáo thuôc thüy 

20 x 

20 x 

02 x 

07 Quyt dinh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa ChU tich 

x 

UBND tinh Nith Bhih 

17 

15 x 

15 x 14 

13 

12 

11 

10 

9 

Trithng hcTp chua duqc dánh 
giá dirih kr hotc dircyc dánh giá 
dinh kST nhung tho'i gian dãnh 
giá qua 12 tháng tInh den ngày 
ht hieu  lirc cüa Giây chixng 
than: l7ngàylàmviêc 

Tru&ng hcip dã duçc dáth giá 
djiih kS'  ma tho'i gian dãnh giá 
chua qua 12 tháng: 07 ngày 
lam viec. 

20 ngày lam viec 

02 ngày lam viec 

20 ngày lam viec 

15 ngày lam viec 

15 ngày lam viec 

6 



15 

Cp lai  giy chirng nhân dü 
diêu kien  buôn ban thuôc thu 
y (trong trithng hçp bj ni 
sai sot, hu hông; thay dôi 
thông tin có lien quan den to 
chüc, cá nhãn dang k) 

05 ngày lam viec 05 x 

Quyt dnh s 262/QD-UBND 

16 Cp giy ehüng nhn dü diu 
kiên buôn ban thuôc thu y 

08ngàylàmvic 08 x 

17 

Cp, gia han  chüng chi hành 
nghê thu y thuc thâm 
quyên c0 quan quän l 
chuyên ngành thu y cap tinh 
(gôm tiêm phông, chira 
benh,  phu thuât dông vet; 
tir van các hoat dông lien 
quan dn linh c thu ; 

Cp mth: 05 ngây lam vic 05 

x 

Gia han:  03 ngày lam vic 03 

ngày 03/5/20 19 cUa Chü tjch 
UBND tinh Ninh Binh 

khám bnh, chin doán bnh, 
xét nghiêm bênh dng 4t; 
buôn ban thuôc thu y) 

18 
Cp lai  giy chüng nhn cci si 
an toàn djch bnh dng vt 
tren can 

Trtthng hcTp dA duçc dánh giá 
dnh kr ma thai gian dánh giá 
chua qua 12 tháng: 07 ngày 
lam viêc 

07 

x Tnthng hcp chua ducic dánh 
giá dnh k' hoc duçc dárih giá 
djnh k nhung thai gian dánh 
giá qua 12 tháng thih den ngày 
hêt hiu 1?c  cña Giây chüng 
nhn: 17 ngày lam viec 

17 

7 



Iv LiNH VC THUY SAN (22 TTHC) 

Cong nhthì Va giao quyên 

quãn 1 cho to chüc cong 
dông (thuc dja bàn tir hai 
huyn trà len) 

- Cong khai phuang an: 03 
ngàylàm vic 
- Ththn dinh h sa, kim tra 
thc t (nu cn), ban hành 
quyt dmi cOng nhin vã giao 
quyên quàn 1 cho to churc 
cong dông: 60 ngây lam vic. 

63 x 

Quy& djnh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa Chü tjch 

UBND tinh Ninh BInh 2 

Süa di, b sung ni dung 
quyêt dinh cOng nhãn Va giao 
quyên quàn 1 cho to chüc 
cong dông (thuc dja bàn tir 
hai huyn tth len) 

Dôi vâi tnr&ng hç thay dôi 
ten t chüc cong  dông, nui 
dai din th chüc cong  dông, 
Quy ch hoat dng cüa t chüc 
cong dông: 07 ngày lam vic 

07 

X 

Dôi vth tnthng hcTp sira d6 i, bô 
sung vi tn danh giâi khu vrc 
tha l thrçic giao, pham i 
quyn duqc giao, phung an 
bão ye và khai thác nguon ion 
thüy san: 
- Cong khai phircing an: 03 
ngày!àmvic 
- Thâm dinh M son, kiêm tra 
thirc, t (nu cn), ban hành 
quyêt djnh cOng nhn và giao 
quyén quàn 1 cho to chüc 
cong dông: 60 ngày lam vic. 

63 

Cap, cp lai  giây chiirng hlWI 
con s dü diêu kien  san xuât, 
uonng du0ng giong thüy san 
(trü giông thüy san ho mc) 

Cp mâi: 10 ngày lam vic 10 

Cp lai:  03 ngày lam vic 03 

8 



4 

Cap, cp lai  giy chfrng rihân 
C'Y S1 dü théU klçfl San xuât 
thüc an thüy san, san phm 
xü l môi trii&ng nuôi trông 
thüy san (tth nhà dAuttr rnthc 
noài, to churc kinh tê có von 
dâu tix nuâc ngoai) 

Cp mth: 10 ngày lam vic 10 

x 

Quyt dnh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cña ChU tjch 

UBND tinh Ninh Binh 

Cp lai: 03 ngày lam vic 03 

Cp phép nuôitrng thüy san 
trén biên cho to chLirc, cá nhân 
Vit Nam (trong pham vi 06 
hãi l3cr) 

Di vói tru&ng hcip cap m6i: 
45 ngày lam vic 45 

X Dôi v1i tnthng hcip cap lai:  15 
ngày lam vic 15 

6 
Cap, cp ia  giy chüng then 
cc s& dü diêu kien  nuoi trông 
thüy san (theo yêu cau) 

10 ngày lam vic 10 x 

Cap, cap lai  giây xác nhan 
dang k" nuôi trông thüy san 
lông be, dôi tucmg thñy san 
nuôi chü hirc 

05 ngày lam vic 05 

8 

Xác nhãn nguôn gôc loãi thñy 
san thuc Phu 1ic Cong ithc 
quôc tê ye buôn ban các loài 
dng vet,  thirc vt hoang dã 
nguy cap và các loài thüy san 
nuy cap, qu, hiêm có nguôn 
gôc tir nuOi trông 

07ngàylamvic 07 x 

9 

Xác nhãn ngun g& loài thUy 
san thuc Phii liic Cong 
quc t v buôn ban các loãi 
dng vat,  thirc 4t hoang dâ 
nguy cap; loài thüy San nguy 
cap, qu, 1iim có ngun gOc 
khai thác tir tr nhién 

Xác nhn ngun gc: 03 ngày 
lam viêc 03 

Xác nhn mu 4t: 07 ngây 
lam viéc 07 

9 



10 
Cp, dip lai giy phép khai 
thác thüy san 

Cp mâi: 06 ngày lam vic 06 

Quyt dinh s 262/QD-UBND 
ngãy 03/5/20 19 cña Chü tich 

UBND tiflh Ninh Binh 

Cp lai: 03 ngày lam vic 03 

11 
Cp, dip 1i giy chüng nhãn 
casâdüdiukindóngm9i, 
cái hoãn tàu cá 

1Ongày1àmvic 10 x 

12 
Cp van bàn chap thuãn dóng 
mth, cãi hoán, thuê, mua tàu 
cá trên bin 

03 ngày lam viec 03 x 

13 
Cp, dip lai giy chIrng nhmn 
nguôn gôc thüy san khai thác 
(theo yéu diu) 

02 ngày lam vic 02 x 

14 
Cp giy chüng nhan (111g 
tàu C 

03 ngày lam vic 03 x 

15 
Cp lai giy chüng nhãn däng 
k3 tàu cá 

03 ngây lam vic 03 x 

16 
Cp giy chüng nhân däng ' 
tam th&i tàu cá 

03 ngày lam vic 03 x 

17 Xóadàngktaucá 03ngàylàmvic 03 x 

18 
H trci mt 1n sau du tii 
dóng mâi tàu cá 

19 ngày lam viec 19 x 

19 Cong b mi càng cá loai 2 08 ngày lam vic 08 x 

20 
Cp Giy chirng nhãn thm 
djnh thiêt k tàu cá 

Di v6i h so' thit k dóng 
mâi, 1n du: 20 ngày lam vic 

20 

x D6i h th k hoán, 
süa chira phiic h6i: 10 ngày 
lam vic 

10 

10 



21 
Xác nhn nguyen 1iu thUy 
san khai thác trong nu6c (theo 
yêu cu) 

02 ngày lam vic 02 X 
Quyt dinh s6 262/QD-UBND 
ngày 03/5/2019 cüa Chü tjch 

UBND tinh Ninh Binh 
22 

Cp giy chüng flhan an toan 
k5 thuât tàu cá 

03 ngày lam viec 03 x 

V LINH VIJ'C THUY Lfl (21 TTHC) 

Cp gia han,  diu chinh ni 
dung giy phép hoat dng: 
nuôi trông thüy san; " 
va các hoat dng gay no 
khác thuc thm quyên cap 
phép cña UBND tinh 

10 ngày lam vic 10 x 

Quyt djnh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cUa ChU tjch 

UBND tinli Ninh Birih 
2 

Cp gia han,  diu chinh " 

10 ngáy lam vçc 10 X 

dung giây,  phép hoat dng: 
du ljch, the thao, nghién cüu 
khoa hQc, kinh doanh, djch 
viii thuc thâm quyên cap 
phép cüa UBND tinh 

Cp gia, han,  diu chinh ni 
dung giây phép xã rnthc thai 
vào cong trInh thüy lqi trü 
xã nithc thai vài quy mô flhÔ 
và không chüa chat dc hai, 
cht phóng xa thuc thâm 
quyén cap phép cña UBND 
tinh 

15 ngay lam vic 15 x 

11 



4 

Ctp gia han,  diu chinh ni 
dung giây phép: trông cay 
lâu 11am; hoat dng cüa 
phiwng tin thñy ni dja, 
phuorng tin c giâi, tth xe 
mô to, xe gàn may, phiwng 
tin thüy ni dja thô s thuc 
thâm quyên cap phép cüa 
UBND tinh. 

05 ngày lam vic 05 x 

Quyêt dnh so 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cUa Chü tich 

UBND thih Niiih Bmnh 

Cp gia han,  diu chinh ni 
dung giây phép: xây dimg 
cOng trInh mOi; lap bn, bài 
tp kêt nguyen 1iu, nhiên 
1iu, vt tu, phizang tin; 
khoan, dào khão sat dia chit, 
thäm dO, khai thác ioáng 
san, 4t 1iu xây dimg, khai 
thác nithc dithi dat; xây 
diing cOng trInh ngâm thuc 
thâm quyên cap phép cUa 
UBND tinh 

15 ngay lam viçc 15 x 

6 
Cp giiy phép nuôi trng 
thüy san thuc thkm quyn 
cap phép cüa UBND tinh 

10ngày1àmvic 10 x 

7 

Cp giy phép cho các hoat 
dOng trOng cay lâu nm trong 
pham vi bão v cOng trinh 
thüy lqi thuc thãm quyn 
cap phép cUa UBND thih 

05 ngây lam vic 05 x 

12 



8 

Cp giy phép hoat dng cüa 
phixang tin thüy ni dja, 
phuong tin cor giâi, tth xe 
mô to, xe gän may, phirong 
tin thüy ni dja thô sor cüa 
UBND thh 

05 ngày lam vic 05 x 

Quyt dinh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa Chü tjch 

UBND thih Ninh Birth 

Cp giy phép n mm và các 
hoat dng n khác thuc 
thãm quyên cp phép cüa 
UBND tinh 

15 ngày lam vic 15 x 

10 

Cp giy phép hoat dng du 
ljch, the thao, nghién ciru 
khoa hQc, kinh doanh, djch vi 
thuc thm quyn cp phép 
cüa UBND tmh 

15 ngây lam vic 15 x 

Cp giy phép xá rnrâc thai 
vào cong trInh thüy 1çi, tth xá 
rnrâc thai rn iUY fflÔ nho Va 
không chura chat dc hi, cht 
phóng xa thuc thm quyn 
cp phép ciia UBND tinh 

30ngày1àmvic 30 x 

12 

Cp giy phép cho các hoat dông 
trong pham vi bão v cong trinh 
thüy lai: xay dirng cong trInh 
mOi; lap ben, bãi tap kt nguyen 
1iu, nhiên 1iu, vt tu, phuang 
tien; khoan, dào kháo sat dia 
chit, thàm dO, khai thác khoáng 
san, vt 1iu xây dixng, khai thác 
nuâc duOi dat; xay dung cong 
trinh ngm thuc thâm quyên cap 
phép cOa UBND tinh 

25 ngày lam vic 25 x 

13 



13 

Phé duyt phirmg an, diu 
chinh phiicmg an cam môc clii 
giâi pham vi bâo v cong 
trInh thüy lçii trén dja bàn 
UBND tinh quàn l 

30 ngày lam vic 30 x 

Quyët djnh so 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa Chü tjch 

UBND tinh Ninh Binh 

14 

Phê duyt, diêu chinh quy 
trInh vn hành dôi v&i cong 
trinh thñy im kn và cong 
trmnh thüy lçi viia do UBND 
thih quán l' 

3ongàylàmviec 30 x 

15 

Cap lai giây phép cho các 
hoat dng trong ph?m vi báo 
v cong trinh thñy ion trong 
ttithng hp ten chü giây phép 
dà ducc cap hi thay dôi do 
chuyên nhuqng, sap nhap, 
chia tách, con câu lai to chüc 
thuc thãm quyên cap phép 
cüa UBND tinh 

03 ngày lam vic 03 x 

16 

Cp lai giây phép cho cáo 
hoat dng trong pham vi báo 
ye cong trmnh thUy lm trong 
truorng hçip hi mat, b rach, hir 
hông thuc thâm quyên cap 
phép cüa UBND tinh 

03ngay1amviec 03 x 

17 

Thãm dnh, phê duyt, diu 
chinh và cOng bô cOng khai 
quy trmnh vn hành ho chüa 
rnthc thuc thãm quyên cüa 
UBND tinh 

30ngàylamvic 30 x 

14 



18 

Thm djnh, phê duyet  d 
cuong, kêt q,uá kiêm dinh an 
toàn d, ho chüa thUy km 
thuc thãm quyên cüa UBND 
tinh. 

15 ngày lam vic 15 x 

Quyt dinh s6 262/QD-UBND 

ngay 03/5/20 19 cüa Chü tjch 

UBND tinh Ninh Binh 

19 

Thm dh, phé duyet  phuong 
an üng phó thién tai cho cong 
trinh, 'rüng han  du dp trong 20 ngày lam vic 20 X 

qua trInh thi cong thuc thãm 
quyên cüa UBND tinh. 

20 

Thm djnh, phê duyt phuorng 
an üng phó v&i tInh huông 
khn cap thuôc thãm quyên 
cüa UBND tinh. 

20 ngày lam vic 20 x 

21 
Phê duyt phrnmg an bão v 

ho chüa nuâc thuc thãm 
quyên cUa UBND tinh. 

Không quy dinh x 

VI LiNH VUC LAM NGHIiP (16 TTHC) 

Chuyên ioai  thng dôi vâi 
khu rmg do Uy ba;n 
dan cap tinh quyêt dinh 
thành 1p 

45 ngày lam vic 45 x 

Quyt dinh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa Chü tjch 

UBND tinh Ninh Binh 

2 
Phê duyt phircmg an quân 1)' 
rfrng bn vitng cüa chU rung 
là to chüc 

23 ngày lam vic 23 X 

3 

Däng k ma s ca sO nuOi, 
trng các loài dng vat rng, 
thirc vt thng nguy cap, qu, 
him Nhóm II và dng v?t, 
thixc vt hoang dâ IIgUy cap 
thuc Phu liic II Va 
CITES 

05 ngày lam vic 05 

X TnrOng hçrp cn kim tra thiic 
các diu kin nuOi trng, 

không qua 30 ngày lam vic 
30 

15 



4 
Phé duyt phtrang an khai 
thác &5ng v.t rirng thông 
thiring tir tij nhiên 

07 ngày lam vic 07 x 

Quyt dinh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa Chü tich 

UBND tiinh Ninh Binh 

Cong nhân nguôn giông cay 
trông lam nghip 18 ngày lam vic 18 x 

6 

Thm dnh, phé duyt ho sci 
thi& k& dir toán cong trInh 
1am sinh (di vth cOng tnnli 
lam sinh thuc dir an do Chü 
tjch UBND cp tinh quyt 
dinh du tir) 

20 ngày lam vic 20 x 

7 

Thm djnh, phê duyêt 
phucmg au tTông n'rng mth 
thay the din tIch rtrng 
chuyn sang sü dimg cho 
muc dIch khác 

33-48 ngãy lam vic 33-48 X 

8 

Min, giãm tin djch viu môi 
trithng rirng (doi vài ben si'r 
dwig  djch vu mOi tru&ng 
rirng näun trong pham vi dja 
gi6i hành chInh cia mt tinh) 

15 ngây lam vic 15 x 

9 
Np tin trng rtrng thay th 
ye Qu Báo v và Phát triên 
rfrng cüa tinh 

15 ngay lam vic 15 

10 

Diêu chinh thiét ké, d? toán 
cong trinh lam sinh (dOi vci 
cOng trmnh lam sinh thuc du 
an do ChU tjch UBND cap 
tinh quyt dirih dâu tu) 

23 ngày lam vic 23 x 

16 



11 

Phê duyet  d an du ljch sinh 
thai, nghi duong, giái trI 
trong rírng dc dimg dôi vth 
khu rung dtc dimg thuc dja 
phucmg quãn 1 

50 ngày lam vic 50 x 

Quyêt djnh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa Chü tjch 

UBND tiiih Ninh BInh 

12 

Phê duyet  d an du ljch sinh 
thai, nghi duOng, giâi tn 
trong rung phông h dôi vth 
khu thng phóng h thuc dia 
phung quãn 1 

50 ngày lam vic 50 x 

13 

Phê duyet  chuong trinh, du 
an và hoat dng phi dir an 
duqc h trçl tài chInh cüa 
Qu Mo ye và phát tnin 
thng cap tinh 

40 ngày lam viec 40 x 

14 Xác nhãn bang kê lam san 

Trtrmg liclp lciiông ini 
nguôn gôc lam san: 03 ngày 
lam viêc 

03 

Tnthng hqp can xác minh 07 
nguôn gôc lam san: 07 ngày 
lam vic 

15 

Quyét djnh chü tnro'ng 
chuyên miic dIch sir diing 
rung sang mvc  dIch khác 
thuôc thãin quyên cUa Hi 
dn nhân dan cap tinh 

45 ngày lam vic 45 x 

16 

Quyêt dinh cM tnxcYng 
chuyn miic dich 5ir diing 
nmg sang miic dIch khác 
thuc thãm quyn cüa Thu 
tithng chinh phñ di vth khu 
thng thuôc Ur ban nhân dan 
cap tinh quân l 

45 ngày lam viec 45 x 

17 



VII LINH VIXC QUAN L' CHAT LI1NG NONG LAM SAN VA THUY SAN (06 TTHC) 

Cp giy chüng nhân xut xü 
(hoc Phiu kim soát thu 
hoach) cho lô nguyen 1iu 
nhuyn th hai mãnh vö 

Ngay sau khi thirc hin kim 
soát tai  hin tnthng 

x 

Quyt dinh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/2019 cüa Chü tich 

UBND tinh Ninh Binh 

2 

Cp di phiu kim soát thu 
hoach sang giy churng nhn 
xuât xü cho lô nguyen 1iu 
nhuyn th hai mânh vö 

01 ngày lam vic 01 x 

3 

Cp giy xác nhn kin thirc 
v an toân thuc phm cho chü 
ci sà và ngtthi tri.rc tip san 
xut, kinh doanh thuc phm 
nông, lam, thüy San 

Không qua 13 ngày lam vic 13 x 

Cp giy chiirng nhn c s dü 
diêu kiên an toãn thirc phm 
d6i vth cd 5ó san xuât, kinh 
doanh nông lam thüy San 

Tnthng hyp co si cia duçc 
thm dinh và xp loai  A hoàc 
B: 7 ngày lam vic 07 

x 
Tnr&ng hcip co sà chua ducc 
thm djnh và xp loai: 15 ngày 
lam vic 

15 

5 

Cp lai  giy chfrng nhmn elY sti 
dü diu kin an toàn thirc 
phm di vi Cci sO' san xuât, 
kinh doanh nông lam thüy san 
(Trtnmg hçip trtthc 06 thãng 
tmnh den ngày giy chüng 
nhãn ATTP ht han) 

Tnring hqp cci sO' d ducic 
thm djnh và xp l°ai  A hoc 
B: 7 ngày lam vic 07 

x 
TnrOflg hçip cor sO' chua duqc 
thin dinh và loai: 15 ngày 
lani VieC 

15 

18 



6 

Cp lai giy chüng nhân Co s& 
dü diu kiên an toàn thuc phm 
di vâi co sâ san xut, kinh 
doanh nông lam thüy san 
(tnthng hop giy chüng nhn 
ATTP vn con thi han hiéu 
u riC nhung bj mat, b hông, that 
lac, hoàc cO sin thay di, bô 
sung thông tin trên giây chirng 
nhn ATTP) 

05 ngày lam vic 05 x 

Quyt dinh s 262/QD-UBND 

ngày 03/5/20 19 cüa Chü tich 

UBND tinh Ninh Binh 

\Tffl LiNH V1J'C KHOA HQC CONG MOI TRIJNG (03 TTHC) NGH vA 
Cong nhmn doanh nghip 
nông nghiep 1mg ding cong 
ngh cao 

18 ngày lam vic 18 x 
Quyt dinh s 262/QD-UBND 

ngày 03/5/20 19 cüa Chü tich 

UBND tinh Ninh BInh 2 
Cong nhãn lai  doanh nghiép 
nông nghip 1mg dpng cong 
ngh cao 

18 ngày lam vic 18 X 

Phé duyt k hoach khuYefl 
nông dja phirong 

60ngày1àmvic 60 x 

IX LINH VUC QUAN LY XAY DIXNG CONG TRINH (06 TTHC) 

Phê duyt k hoach linra chQn 
nhà thâu 

25 ngày lam vic 25 x 

Quyêt dnh s 262/QD-UBND 

ngây 03/5/20 19 cüa Chü tich 

UBND tinh Ninh BInh 2 

Thm djnh dir án/diri an diu 
chhih hoàc thm dinh thit k 

so/thit k Co sâ diu 
chiuh 

D6i vâi 
thm dinh 
du án/du an 
diu chinh 

Du an nhOm B: 30 
ngày lam vic 30 

x 
Du an nhóm C: 20 
này lam 20 

Di vói th 
djnh thi& k 
osâ/thitk 
cosâdiêu 
chinh 

Du an nhóm B: 20 
ngày lam ViC 

20 

x DuánnhómC: 15 
ngày lam vic 15 

19 



Thu tuc Thm dinh Báo cáo 
kinh tê - k thuâtl Báo cáo 
kinh té - k thuât diêu chinh; 
thiêt ké ban ye thi công, dir 
toán xây dimg/thiêt ké ban ye 
thi công, dir toán xây dimg 
dieu chinh (tnthng hcTp thiêt 
ké 1 bithc) 

Thu tic Thm dinh thi& k, 
dii toán xay drng!thiêt kê, dir 
toán xây dung diêu chinh 

Thu tuc phé duyt h sci yêu 
câu, ho so mn quail tarn, ho sci 
m&i sci tuyen, ho sc m?i thâu 

Thu tuic phê duyt kt qua 
dánh giá ho sa quan tam, ho 
s di,r sci tuyén, ho si dé xuât, 
hO sci dir thâu và két qua lira 
chQn nhà thâu. 

20 ngày lam viec 

Cong trinh cp II và cp III: 30 
ngày lam vic 
Các cong trhih con lai: 20 ngày 
lam vic 

Không qua 30 ngày lam vic 

Kt qua dánh giá HSQT, HSDST 
trong thai gian không qua 30 
ngay ké tü dóng thâu dôi vii dâu 
thâu trong nuOc, không qua 40 
ngày ké ti dóng thâu dôi vói dâu 
thâu quôc tê 

Kt qua dánh giá HSDX trongthOi 
gian khong qua 40 ngày ké tü 
dóng thâu dôi vó'i dâu thãu trong 
niic, không qua 50 ngay ké tü 
dóng thâu dôi vài dâu thâu quôc té 
Kt qua dánh giã HSDT trongthi 
gian không qua 55 ngày ké tü 
dóng thâu dôi vOi du thu trong 
nuâc, không qua 70 ngày ké tü 
dóng thâu dôi vâi dâu thâu quôc té 

20 x 

30 
x 

20 

30 x Quyt dinh s 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 cüa Chñ tich 

UBND tinh Ninh Birth 
30-40 

x 
40-5 0 

55-70 

4 

3 

5 

6 

20 



X LINH YIXC QUAN LY DOANH NGHI1P (01 TTHC) 

1 Phé duyt D an Sal)  Xep, doi 
ififfi cong ty nông, lam nghiçp 

Không qua 55 ngày lam viec 55 x 
Quyt djnh s6 262/QD-UBND 
ngày 03/5/20 19 côa Chü tich 

UBND tinh Ninh BInh 

XI LINH S/tIC KINH TE HCFP TAC (09 TTHC) 

1 
Cong nhn lang flgJi tiU)Tefl 
thng 30 ngày lam vic 30 x 

Quyt dinh s6 262/QD-UBND 
ngày 03/5/2019 cüa Chü tjch 

UBND tinh Ninh Binh 

2 Cong nhãn ngh truyn thng 30 ngày lam vic 30 x 

3 Cong nhân lang ngh 30 ngày lam vic 30 x 

B Iii n dinh dan cix ngoài 
70ngâylàmvic 70 x 

5 

Thm djnh, phé duyt d cuang, 
du toán kinh phi xây dung du an 
du tu n djnh di s6ng và san 
xut cho ngui dan sau tái djnh 
cu các dir an thüy 1Gi, thüy din 

10 ngày lam vic 10 x 

6 
Thm djnh, phê duyt quy 
hoach chi tit khu, dim tái 
djnh cix 

45 ngày lam vic 45 x 

7 H trq dir an lien kt 25 ngày lam vic 25 x 

8 
Kiêm tra nhà nithc v an toãn 
thirc phm mui nhp khu 

01 ngay lam vic 01 x 

Kim tra an toàn th?c phm 
mu6i nhâp khu 

Di vOi phuing thüc kim tra 
chat: 07 ngày lam viêc. 

07 
x 

Dôi vói phung thüc kim tra 
thông thu&ng: 03 ngày lam vic 

03 

21 



XII LINH VIXC DAU TII VAO NONG NGHIIP, NONG THON (01 TTHC) 

Thu tuc Nghiêm thu hoàn 
thãnh các hang miic dAu tu 
hoäc toãn bô dr an duqc h 

. 
trq dau tu theo Nghl dpih so 
57/2018/ND-CP ngày 
17/4/2018 cüa Chmnh phü. 

05 ngay lam viec 05 x 

Quyt djnli s 262/QD-UBND 
ngây 03/5/20 19 cUa Chü tich 

UBND tthh Ninh Binh 

XIII LINH VLfC  QUAN LX CONG SAN (11 TTHC) 

Thu tiic Quyt djnh mua sm 
tài sn cong phiic vii hoat 
dông cüa ci quan, t chüc, 
dcm v trong trtwng hcip 
không phái 1p thãnh dir an 
du tir 

30 ngay lam viec 30 x 

Quyt dinh s 428/QD-UBND 
ngày 22/8/20 18 cüa Chu tjch 

UBND tinh Ninh BInh 
2 

Thu tiic Quyt djnh chuyn 
di cong nang sir ding tài san 
cong trong trtthng hqp không 
thay di di tucyng quãn l, si'r 
diing tài san cong 

30 ngày lam vic. 30 x 

3 

Thu tiic Quyt dinh thu hi tài 
san cOng trong trithng hyp cor 
quail nhà nmc dirorc giao 
quan ly, sir dmg tai san cong 
tir nguyen trá lai tài san cho 
Nhà nu6c 

. 
30 ngay lam viec. 30 x 

22 



Thu tLlc  Quyt dinh thu hôi tài 
san cong trong trtthng hçp thu 
hi tài san cong theo quy dinh 
tai cac Dim a, b, c, d, d và e 
Khoãn 1 Diu 41 cüa Lust 
Quân 1, sir dung tài san cong 

Không qua 30 ngày mi bithc 
thuc hiên 30 x 

Quyt djnh s 428/QD-UBND 
ngày 22/8/20 18 cüa Chu tjch 

UBND tinh Ninh Binh 

Thu tue Quyt dinh diu 
chuyn tài san cOng 

30 ngày lam vic. 30 x 

6 Thu tiic Quyt dinh bàn tài 
san cong 

30 ngày lam viec. 30 x 

Thu tiic Quyt dinh bàn tài 
san cOng cho ngu&i duy nhât 
theo quy dinh tai 
Diu 25 NgM djnh so 
15 1/2017/ND-CP ngày 
26/12/2017 cüa Chinh phü 

07 ngày lam viec. 07 x 

8 
Thu tue Quyt dinh buy ho 
quyt dinh bàn du giá tài san 
cOng 

07 ngãy lam vic 07 x 

Thu tiic Quyt dinh thaith 'Y 
tâi san cong 

30 ngày lam vic. 30 x 

10 Thu tiic Quyt dinh tiêu hüy 
tài san cong 30 ngày lam viec. 30 x 

11 
Thu tiic Quyt dinh xir 1 tài 
san cong trong tnthng hqp bj 
mit, bj hüy hoai 

30ngày1àmvic. 30 x 
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