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Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         / 01 /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi chú 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

I Lĩnh vực Thủy sản 

1 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi 

trồng thủy sản (trừ 

nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư 

nước ngoài)  
(1.004915.000.00.00.

H42) 

- Trường hợp cấp 

mới: 10 ngày làm 

việc; 

- Trường hợp cấp lại: 

03 ngày làm việc. 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

5.700.000 

đồng/lần 

(chưa bao 

gồm chi 

phí đi lại 

của đoàn 

đánh giá. 

Chi phí đi 

lại do tổ 

chức, cá 

nhân đề 

nghị thẩm 

định chi 

trả theo 

thực tế, 

phù hợp 

với quy 

định) 

X 

- Luật Thủy sản năm 2017;  

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thủy sản; 

- Thông tư số 112/2021/TT-

BTC ngày 15/12/2021 của Bộ 

Tài Chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực quản lý 

nuôi trồng thủy sản. 

 X 

Phí, lệ phí; 

căn cứ 

pháp lý 
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TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi chú 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

II Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 

Đăng 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 

CITES 
(1.004815.000.00.00.

H42) 

- Thời gian cấp mã số: 

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, 

không quá 30 ngày. 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

Không X 

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 

ngày 22/01/2019 của Chính phủ 

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. 

- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP 

ngày 22/9/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ 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. 

 X 

Trình tự 

thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, yêu 

cầu điều 

kiện, căn 

cứ pháp lý 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

TT 

 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ 

công  

trực tuyến 

 

 

 

Ghi chú 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

I Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 

Công nhận, công 

nhận lại nguồn 

giống cây trồng 

lâm nghiệp 
(1.000052.000.00.00.

H42) 

Trong thời hạn 18 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

- Công nhận lâm 

phần tuyển chọn: 

600.000 đồng/lô 

giống; 

 - Công nhận 

vườn giống: 

2.400.000 

đồng/vườn giống;  

- Bình tuyển, 

công nhận cây 

mẹ, cây đầu dòng, 

vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng 

giống: Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh 

quyết định đối với 

hoạt động bình 

tuyển, công nhận 

do cơ quan địa 

phương thực hiện.  

X 

- Luật phí và lệ phí ngày 25 

tháng 11 năm 2015.  

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC 

ngày 07 tháng 02 năm 2018 của 

Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông 

tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 

tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây 

lâm nghiệp. 

- Thông tư số 22/2021/TT-

BNNPTNT ngày 29 tháng 12 

năm 2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định 

danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính; công nhận giống 

và nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp.  

 X 

Trình tự 

thực hiện, 

thành phần 

hồ sơ, yêu 

cầu điều 

kiện, căn 

cứ pháp lý 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN, THỦY LỢI, LÂM NGHIỆP 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         / 01 /2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

TT 

Mã số  

thủ tục hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 

I Lĩnh vực Thủy sản 

1 1.004915.000.00.00.H42 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản (trừ 

nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài)  

 

Thông tư số 112/2021/TT-BTC 

ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính, 

có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022. 

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 

06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. 

II Lĩnh vực Thủy lợi 

1 1.004399.000.00.00.H42 

Cấp giấy phép xả nước thải vào 

công trình thủy lợi, trừ xả nước 

thải với quy mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, chất phóng xạ 

thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2022. 

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 

06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. 
2 1.003887.000.00.00.H42 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội 

dung giấy phép xả nước thải vào 

công trình thủy lợi trừ xả nước 

thải với quy mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, chất phóng xạ 

thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 
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TT 

Mã số  

thủ tục hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 

III Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 1.004815.000.00.00.H42 

Đăng 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 

CITES. 

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 

22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 

01 năm 2019 của Chính phủ 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 

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 

06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. 

2 1.000052.000.00.00.H42 
Công nhận nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC 

ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trường Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 

11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí trong lĩnh vực trồng trọt và 

giống cây lâm nghiệp. 

- Thông tư số 22/2021/TT-

BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 

2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định danh mục 

loài cây trồng lâm nghiệp chính; 

công nhận giống và nguồn giống 

cây trồng lâm nghiệp.  
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