UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:

77 /SNN-VP

V/v thẩm định công bố danh mục, nội dung
và quy trình nội bộ giải quyết TTHC sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Thực hiện các quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số
4357a/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/11/2021 về việc công bố thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 4788/QĐ-BNN-VP ngày 06/12/2021
phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú
y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; số 67/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/01/2022 về việc công bố thủ tục
hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình: số 669/QĐ-UBND
ngày 12/8/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động
xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày
20/10/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở,
ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành xây dựng dự thảo hồ
sơ Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ
lĩnh vực Lâm nghiệp, Thủy lợi và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, gồm:
I. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
TTHC cấp tỉnh: 01 thủ tục
Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung: Ngày 10/11/2021, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4357a/QĐ-BNN-TCLN ngày
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10/11/2021 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm
nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
(Kèm theo Phụ lục I - Danh mục và nội dung thực hiện TTHC)
II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
TTHC cấp tỉnh: 03 thủ tục, trong đó:
- Lĩnh vực Lâm nghiệp: 01 thủ tục
- Lĩnh vực Thủy lợi: 02 thủ tục
Lý do đề nghị bãi bỏ TTHC: Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Ninh Bình
ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBND 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.
(Kèm theo Phụ lục II)
III. 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về: Công bố Danh mục thủ
tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp, Thủy lợi và Quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
lĩnh vực Lâm nghiệp, Thú y, Thủy sản, Viên chức, Hoạt động xây dựng, Quản lý
chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
(Kèm theo 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh
thẩm định và trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ
sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng gửi tới Văn phòng
UBND tỉnh tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP.
HTTM

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn
snnptnt@ninhbinh.gov.vn
Tỉnh Ninh Bình
14/01/2022 15:06:34

Trần Văn Bách
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Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (CẤP TỈNH)
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Công văn số

/SNN-VP ngày

/

/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

I

1

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa
điểm
thực
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Thực
hiện
qua
dịch
vụ
bưu
chính
công
ích

Căn cứ pháp lý

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.

Dịch vụ
công
trực tuyến
Ghi
chú
Mức
độ 3

Mức
độ 4

Lĩnh vực Lâm nghiệp

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
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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành theo Công văn số:

/SNN-VP ngày

tháng

năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
TT
I

1

II

1

2

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

Lĩnh vực Lâm nghiệp
Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày
22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ
Đăng ký mã số cơ sở nuôi,
sung một số điều của Nghị định số
trồng các loài động vật rừng,
06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01
thực vật rừng nguy cấp, quý,
1.004815.000.00.00.H42
năm 2019 của Chính phủ về quản lý
hiếm Nhóm II và động vật, thực
thực vật rừng, động vật rừng nguy
vật hoang dã nguy cấp thuộc
cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước
Phụ lục II và III CITES.
về buôn bán quốc tế các loài động
vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Lĩnh vực Thủy lợi
Cấp giấy phép xả nước thải vào
công trình thủy lợi, trừ xả nước
thải với quy mô nhỏ và không
1.004399.000.00.00.H42
chứa chất độc hại, chất phóng Khoản 2 Điều 169 Luật Bảo vệ Môi
xạ thuộc thẩm quyền cấp phép trường số 72/2020/QH14 ngày
của UBND tỉnh
17/11/2020 của Quốc hội đã bãi bỏ
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội điểm d khoản 1 Điều 44 và Điều 58
dung giấy phép xả nước thải của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14,
vào công trình thủy lợi trừ xả có hiệu lực thi hành kể từ ngày
1.003887.000.00.00.H42 nước thải với quy mô nhỏ và 01/01/2022.
không chứa chất độc hại, chất
phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp
phép của UBND tỉnh

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.

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.
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Phụ lục III
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP, THÚ Y THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày /
/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Tên thủ tục hành chính: 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, III CITES
Mã TTHC: 1.004815.000.00.00.H42
1.1. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm
*) Trường hợp không kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ
(cắt giảm 02 bước thực hiện và 02 giờ thực hiện (01 giờ ở bước cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC, 01 giờ ở bước
Văn thư ký số và gửi kết quả ra Trung tâm PVHCC)) Tổng thời gian thực hiện = 38 giờ
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Bước
thực
hiện

Bước 1

Bước 2

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Phòng Nghiệp vụ

Người
thực hiện

Kết quả
thực hiện

Thời gian
38 giờ

Biểu mẫu/
kết quả

1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không
đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng
quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ
sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục Kiểm lâm. In phiếu tiếp
nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
Kiểm lâm (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục Kiểm lâm)
Hồ sơ bao gồm:
- Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ
lục ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày
22/01/2019 của Chính phủ.
- Bản chính Phương án nuôi theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành
kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của
Chính phủ (đối với động vật).
- Bản chính phương án trồng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019
của Chính phủ (đối với thực vật).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

03 giờ

Mẫu 01,02,03,
04,05,06

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho CC, VC xử lý

04 giờ

Mẫu 04, 05

Công chức,
viên chức

Kiểm tra hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng

14 giờ

Mẫu 02,04, 05

Trưởng phòng

Tổng hợp, báo cáo Chi cục trưởng

04 giờ

Mẫu 04, 05

Quyết định cấp mã số cơ sở nuôi, trồng

10 giờ

Mẫu 04, 05

In, đóng dấu. Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành
chính công

03 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 3

Chi cục Kiểm lâm

Chi cục trưởng

Bước 4

Văn thư
Chi cục Kiểm lâm

Văn thư

Bước 5

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, kết thúc trên phần mềm

Mẫu
01,04,05,06
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*) Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ
(cắt giảm 02 bước thực hiện và 02 giờ thực hiện (01 giờ ở bước cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC, 01 giờ ở bước Văn
thư ký số và gửi kết quả ra Trung tâm PVHCC)) Tổng thời gian thực hiện = 238 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Người
thực hiện

Kết quả
thực hiện

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ
không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung
theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ
hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục Kiểm lâm. In
phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
Kiểm lâm (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục Kiểm lâm)
Hồ sơ bao gồm:
- Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
ngày 22/01/2019 của Chính phủ.
- Bản chính Phương án nuôi theo mẫu tại Phụ lục IV ban
hành kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày
22/9/2021 của Chính phủ (đối với động vật).
- Bản chính phương án trồng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày
22/01/2019 của Chính phủ (đối với thực vật).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

03 giờ

Duyệt hồ sơ, chuyển cho CC, VC xử lý.

04 giờ

Mẫu 04, 05

Kiểm tra hồ sơ.
Kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng
Báo cáo Trưởng phòng

214 giờ

Mẫu 02,04,
05

Tổng hợp, báo cáo Chi cục trưởng

04 giờ

Mẫu 04, 05

Trưởng phòng
Bước 2

Phòng Nghiệp vụ

Công chức,
viên chức
Trưởng phòng

Thời gian
238 giờ

Biểu mẫu/
kết quả

Mẫu
01,02,03,
04,05,06

8
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực hiện

Người
thực hiện

Bước 3

Chi cục Kiểm lâm

Chi cục trưởng

Bước 4

Văn thư
Chi cục Kiểm lâm

Văn thư

Bước 5

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

Kết quả
thực hiện

Thời gian
238 giờ

Biểu mẫu/
kết quả

Quyết định cấp mã số cơ sở nuôi, trồng.

10 giờ

Mẫu 04, 05

In, đóng dấu. Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành
chính công

03 giờ

Mẫu 04, 05

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, kết thúc trên phần mềm

Mẫu
01,04,05,06

9

1.2. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thủy sản
*) Trường hợp không kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ
(cắt giảm 02 bước thực hiện và 02 giờ thực hiện (01 giờ ở bước cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC, 01 giờ ở bước
Văn thư ký số và gửi kết quả ra Trung tâm PVHCC)) Tổng thời gian thực hiện = 38 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Phòng chuyên môn
Chi cục Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Người
thực hiện

Kết quả
thực hiện

Thời gian
38 giờ

Biểu mẫu/
kết quả

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không
đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng
quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ
sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục Thủy sản. In phiếu tiếp
nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
Thủy sản (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục Thủy sản).
Hồ sơ bao gồm:
- Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại Phụ
lục ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày
22/01/2019 của Chính phủ.
- Bản chính Phương án nuôi theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành
kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của
Chính phủ (đối với động vật).
- Bản chính phương án trồng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019
của Chính phủ (đối với thực vật).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

03 giờ

Lãnh đạo phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho CC, VC xử lý.

04 giờ

Mẫu 04, 05

Công chức,
viên chức

Kiểm tra hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo phòng

14 giờ

Mẫu 02,04,
05

Lãnh đạo phòng

Tổng hợp, báo cáo Chi cục trưởng

04 giờ

Mẫu 04, 05

Chi cục trưởng

Quyết định cấp mã số cơ sở nuôi, trồng.

10 giờ

Mẫu 04, 05

Mẫu
01,02,03,
04,05,06

10
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực hiện

Người
thực hiện

Kết quả
thực hiện

Thời gian
38 giờ

Biểu mẫu/
kết quả

Bước 4

Văn thư
Chi cục Thủy sản

Văn thư

In, đóng dấu. Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành
chính công

03 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 5

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, kết thúc trên phần mềm

Mẫu
01,04,05,06
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*) Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ
(cắt giảm 02 bước thực hiện và 02 giờ thực hiện (01 giờ ở bước cán bộ tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC, 01 giờ ở bước Văn
thư ký số và gửi kết quả ra Trung tâm PVHCC)) Tổng thời gian thực hiện = 238 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Phòng chuyên môn
Chi cục Thủy sản

Chi cục Thủy sản

Người
thực hiện

Kết quả
thực hiện

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ
không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung
theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ
hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục Thủy sản. In
phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
Thủy sản(ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục Thủy sản)
Hồ sơ bao gồm:
- Đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng theo Mẫu số 03 tại
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
ngày 22/01/2019 của Chính phủ.
- Bản chính Phương án nuôi theo mẫu tại Phụ lục IV ban
hành kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày
22/9/2021 của Chính phủ (đối với động vật).
- Bản chính phương án trồng theo Mẫu số 07 tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày
22/01/2019 của Chính phủ (đối với thực vật).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

03 giờ

Lãnh đạo phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho CC, VC xử lý.

04 giờ

Mẫu 04, 05

Kiểm tra hồ sơ.
Kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng
Báo cáo Lãnh đạo phòng

214 giờ

Mẫu 02,04,
05

Lãnh đạo phòng

Tổng hợp, báo cáo Chi cục trưởng

04 giờ

Mẫu 04, 05

Chi cục trưởng

Quyết định cấp mã số cơ sở nuôi, trồng.

10 giờ

Mẫu 04, 05

Công chức,
viên chức

Thời gian
238 giờ

Biểu mẫu/
kết quả

Mẫu
01,02,03,
04,05,06

12
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực hiện

Người
thực hiện

Kết quả
thực hiện

Thời gian
238 giờ

Biểu mẫu/
kết quả

Bước 4

Văn thư
Chi cục Thủy sản

Văn thư

In, đóng dấu. Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành
chính công

03 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 5

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, kết thúc trên phần mềm

Mẫu
01,04,05,06

13

II. LĨNH VỰC THÚ Y
1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay
đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề).
- Mã số TTHC: 1.005319.000.00.00.H42
- Thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc x 8 giờ = 24 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Bước 2

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm Phục
vụ hành chính
công

Phòng chuyên
môn

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu mẫu/
Kết quả

Cán bộ tiếp
nhận và trả
kết quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm
tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ
chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ
hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục Chăn nuôi và Thú
y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá
nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
Chăn nuôi và Thú y (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục
Chăn nuôi và Thú y).
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y;
- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị
mất.
- 02 Ảnh 4x6 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

04 giờ

Mẫu
01,02,03,04,0
5, 06

Chuyên viên

- Nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:
+Trường hợp 1: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Dự thảo Chứng chỉ
hành nghề thú y.
+Trường hợp 2: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu dự thảo văn
bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt.
- Trình Lãnh đạo phòng

08 giờ

Mẫu 02, 03,
04, 05

14

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu mẫu/
Kết quả

04 giờ

Mẫu 02, 03,
04, 05

Bước 3

Phòng chuyên
môn

Trưởng
phòng

- Xem xét kết quả đánh giá hồ sơ của Chuyên viên.
- Trình lãnh đạo Cơ quan ký cấp giấy Chứng chỉ hành nghề
thú y hoặc văn bản thông báo nêu rõ lý do không đạt cho tổ
chức, cá nhân.

Bước 4

Chi cục Chăn
nuôi và Thú y

Chi cục
trưởng

- Xem xét, phê duyệt Chứng chỉ hành nghề thú y hoặc văn
bản trả lời không cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

04 giờ

Mẫu 05, 06

Bước 5

Bộ phận văn
thư

Cán bộ văn
thư

- Bộ phận Văn thư của Chi cục vào số Chứng chỉ hành nghề
thú y. Xác nhận trên phần mềm. Gửi kết quả cho Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04 giờ

Mẫu 05, 06

Bước 6

Trung tâm Phục
vụ hành chính
công

Cán bộ tiếp
nhận và trả
kết quả

- Thông báo cho tổ chức và cá nhân. Trả kết quả cho tổ chức,
cá nhân và kết thúc trên phần mềm.

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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2. Tên thủ tục hành chính: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y
cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh,
chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y).
- Mã số TTHC: 2.001064.000.00.00.H42
- Thời gian thực hiện TTHC:
* Trường hợp 1: Cấp mới chứng chỉ hành nghề: 05 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Cán bộ tiếp
nhận và trả kết
quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm
tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn
tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy
nhất). 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục Chăn nuôi
và Thú y. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ
chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
Chăn nuôi và Thú y (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục
Chăn nuôi và Thú y).
Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo Mẫu 01Phụ lục III); + Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với
từng loại hình hành nghề;
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ có dán ảnh, do các Trung tâm y
tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn không quá 06 tháng;
+ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, còn trong niên
hạn có giá trị theo quy định của pháp luật. Đối với người
nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có lý lịch tư
pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
+ Ảnh 4x6 (02 ảnh) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian
(giờ)

Biểu mẫu/
Kết quả

04 giờ

Mẫu
01,02,03,04,0
5, 06

16

Bước
thực
hiện

Đơn vị
thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu mẫu/
Kết quả

Chuyên viên

- Nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp 1: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Dự thảo Chứng chỉ
hành nghề thú y.
+ Trường hợp 2: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu dự thảo văn
bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt.
- Trình Lãnh đạo Phòng.

16 giờ

Mẫu 02, 03,
04, 05

Trưởng phòng

- Xem xét kết quả đánh giá hồ sơ của Chuyên viên.
- Trình lãnh đạo Cơ quan ký cấp giấy Chứng chỉ hành nghề
thú y hoặc văn bản thông báo nêu rõ lý do không đạt cho tổ
chức, cá nhân.

08 giờ

Mẫu 02, 03,
04, 05

- Xem xét, phê duyệt Chứng chỉ hành nghề thú y hoặc văn
Chi cục trưởng bản trả lời không cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

08 giờ

Mẫu 05; 06

04 giờ

Mẫu 05; 06

Bước 2

Phòng
chuyên
môn

Bước 3

Phòng
chuyên
môn

Bước 4

Chi cục
Chăn nuôi
và Thú y

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Văn thư

- Nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu chuyển kết quả về Trung
tâm Phục vụ hành chính công.

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp
nhận và trả kết
quả

- Thông báo cho tổ chức và cá nhân. Trả kết quả cho tổ chức,
cá nhân và kết thúc trên phần mềm.

Mẫu
01,02,03,04,
05, 06
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* Trường hợp 2: Gia hạn Chứng chỉ hành nghề: 03 ngày làm việc x 8 giờ = 24 giờ
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

Bước 1

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công

Bước 2

Phòng
chuyên môn

Bước 3

Phòng
chuyên môn

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y, nộp hồ
sơ trước khi Chứng chỉ hành nghề hết hạn 30 ngày.
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm
tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ
chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ
sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
Cán bộ tiếp nhận 3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi cục
Chăn nuôi và Thú y (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục
và trả kết quả
Chăn nuôi và Thú y).
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo Phụ lục
3 - Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ).
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
- 02 ảnh 4x6.
- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp 1: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, dự thảo Chứng chỉ
hành
nghề thú y.
Chuyên viên
+ Trường hợp 2: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, dự thảo văn
bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không đạt.
- Trình Lãnh đạo phòng.
- Xem xét kết quả đánh giá hồ sơ của Chuyên viên.
- Trình lãnh đạo Cơ quan ký cấp giấy Chứng chỉ hành nghề thú
Trưởng phòng
y hoặc văn bản thông báo nêu rõ lý do không đạt cho tổ chức,
cá nhân.

Thời
gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

04 giờ

Mẫu
01,02,03,0
4,05, 06

08 giờ

Mẫu 02,
03, 04, 05

04 giờ

Mẫu 02,
03, 04, 05
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Bước
thực
hiện

Đơn vị thực
hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời
gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

Bước 4

Chi cục
Chăn nuôi
và Thú y

Chi cục trưởng

- Xem xét, phê duyệt Chứng chỉ hành nghề thú y hoặc văn bản
trả lời không cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

04 giờ

Mẫu 05,
06

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Văn thư

- Nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu chuyển kết quả về Trung tâm
Phục vụ hành chính công.

04 giờ

Mẫu 05,
06

Bước 6

Trung tâm
Phục vụ
hành chính
công

Cán bộ tiếp nhận - Thông báo cho tổ chức và cá nhân. Trả kết quả cho tổ chức,
cá nhân và kết thúc trên phần mềm.
và trả kết quả

Mẫu
01,02,03,
04,05, 06
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III. LĨNH VỰC THỦY SẢN
1. Tên thủ tục hành chính: Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

- Mã số TTHC: 1.004359.000.00.00.H42
- Thời gian thực hiện TTHC:
* Trường hợp 1: Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản: 06 ngày làm việc x 8 giờ = 48 giờ
Bước
thực hiện

Bước 1

Đơn vị
thực hiện

Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công

Trách nhiệm
thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu mẫu/
Kết quả

04 giờ

Mẫu 01, 02, 03, 04,
05, 06

Chuyên viên

- Nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp 1: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Dự thảo
văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do không
đạt.
+ Trường hợp 2: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy
phép Khai thác thủy sản.
- Trình lãnh đạo phòng.

24 giờ

Mẫu 02, 03, 04, 05

Trưởng phòng

- Xem xét kết quả đánh giá hồ sơ của Chuyên viên.
- Trình lãnh đạo Cơ quan ký cấp giấy phép khai thác thủy
sản hoặc văn bản thông báo nêu rõ lý do không đạt cho tổ
chức, cá nhân.

08 giờ

Mẫu 02, 03, 04, 05

Nội dung thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ,
kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01
lần duy nhất).

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu
trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục Thủy sản. In
phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá
nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Chi
cục Thủy sản (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi cục Thủy
sản)

Bước 2

Phòng
chuyên
môn

Bước 3

Phòng
chuyên
môn

20
Bước
thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu mẫu/
Kết quả

08 giờ

Mẫu 05; 06

04 giờ

Mẫu 05; 06

Bước 4

Chi cục
Thủy Sản

Chi cục trưởng

- Xem xét, phê duyệt giấy phép khai thác thủy sản hoặc
văn bản trả lời không cấp giấy phép gửi cho tổ chức, cá
nhân.
- Chuyển kết quả phê duyệt đến văn thư cơ quan.

Bước 5

Bộ phận
văn thư

Văn thư

- Nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu chuyển kết quả về Trung
tâm Phục vụ hành chính công. .

Bước 6

Trung
tâm Phục
vụ hành
chính
công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và xác nhận vào hệ thống
thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành
chính.
- Lưu trữ hồ sơ điện tử.

Mẫu
01,02,03,04,05, 06
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* Trường hợp 2: Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 03 ngày làm việc x 8 giờ = 24 giờ
Bước
thực hiện

Đơn vị thực
hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian (giờ)

Biểu mẫu/Kết quả

04 giờ

Mẫu
01,02,03,04,05, 06

Chuyên viên

- Nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp 1: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Dự
thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý
do không đạt.
+ Trường hợp 2: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Dự thảo Giấy
phép Khai thác thủy sản.
- Trình lãnh đạo phòng.

08 giờ

Mẫu 02, 03, 04,
05

Trưởng phòng

- Xem xét kết quả đánh giá hồ sơ của Chuyên viên.
- Trình lãnh đạo Cơ quan ký cấp giấy phép khai thác
thủy sản hoặc văn bản thông báo nêu rõ lý do không
đạt cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

Mẫu 02, 03, 04,
05

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ
sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu
thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy
định 01 lần duy nhất).
Bước 1

Trung tâm
Phục vụ hành
chính công

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật,
lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Chi cục
Thủy sản. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao
cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về
Chi cục Thủy sản (ký số gửi Bưu điện chuyển về Chi
cục Thủy sản)

Bước 2

Phòng chuyên
môn

Bước 3

Phòng chuyên
môn

22
Bước
thực hiện

Bước 4

Bước 5

Bước 6

Đơn vị thực
hiện

Chi cục
Thủy sản
Bộ phận
văn thư
Trung tâm
Phục vụ hành
chính công

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian (giờ)

Biểu mẫu/Kết quả

Chi cục trưởng

- Xem xét, phê duyệt giấy phép khai thác thủy sản
hoặc văn bản trả lời không cấp giấy phép gửi cho tổ
chức, cá nhân.
- Chuyển kết quả phê duyệt đến văn thư cơ quan

04 giờ

Mẫu 05; 06

Văn thư

- Nhận kết quả, vào sổ, đóng dấu chuyển kết quả về
Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

04 giờ

Mẫu 05; 06

Cán bộ tiếp nhận
và trả kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức cá nhân và xác nhận vào hệ
thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết
thủ tục hành chính.
- Lưu trữ hồ sơ điện tử

Mẫu
01,02,03,04,05,
06
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IV. LĨNH VỰC VIÊN CHỨC
1. Tên thủ tục hành chính: Thi tuyển viên chức
- Mã số TTHC: 1.005388.000.00.00.H42
- Thời gian thực hiện TTHC: Không xác định
Bước
thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Bước 2

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Bước 3

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Bước 4

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Các đồng chí Giám khảo Chấm thi vòng 1 (đối với hình thức thi trên
giấy)
được trưng tập

Bước 5

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức
trong Tổ giúp việc cho Hội Công bố kết quả Vòng 1
đồng tuyển dụng viên chức

Bước 6

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức
trong Tổ giúp việc cho Hội Tiếp nhận đơn phúc khảo
đồng tuyển dụng viên chức

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Công chức, viên chức Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ
trong Ban Kiểm tra phiếu ngày thông báo tuyển dụng công khai trên
phương tiện thông tin đại chúng
đăng ký dự tuyển

Thời gian
(giờ)
240 giờ

Công chức, viên chức Gửi thông báo bằng văn bản tới người
trong Tổ giúp việc cho Hội đăng ký dự tuyển khi không đáp ứng được
đồng tuyển dụng viên chức điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển.
Tổ chức thi vòng 1.
Trường hợp thi Vòng 1 trên máy vi tính thì
phải thông báo kết quả cho thí sinh được
Hội đồng tuyển dụng viên biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài
chức
trên máy tính (không thực hiện Bước 4,
Bước 5, Bước 6 và Bước 7).
Trường hợp thi Vòng 1 trên giấy thì thực
hiện tiếp từ Bước 4 trở đi

120 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

24
Bước
thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 7

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Bước 8

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Bước 9

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Bước 10

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Tiếp nhận đơn phúc khảo (nếu có) trong
trong Tổ giúp việc cho Hội trường hợp thi Vòng 2 bằng thi viết
đồng tuyển dụng viên chức

120 giờ

Bước 11

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Các đồng chí Giám khảo Chấm phúc khảo (nếu có)
được trưng tập

120 giờ

Bước 12

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm
trong Tổ giúp việc cho Hội quyền tuyển dụng viên chức xem xét, phê
đồng tuyển dụng viên chức duyệt kết quả tuyển dụng.

Bước 13

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Thông báo công khai và gửi kết quả tuyển
trong Tổ giúp việc cho Hội dụng bằng văn bản tới người dự tuyển theo
đồng tuyển dụng viên chức địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Bước 14

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Kiểm tra hồ sơ tuyển dụng của người trúng
trong Tổ giúp việc cho Hội tuyển
đồng tuyển dụng viên chức

Bước 15

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Gửi Quyết định tuyển dụng tới người trúng
trong Tổ giúp việc cho Hội tuyển.
đồng tuyển dụng viên chức

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Các đồng chí Giám khảo Chấm phúc khảo (nếu có)
được trưng tập

Thời gian
(giờ)
120 giờ

Công chức, viên chức Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện
trong Tổ giúp việc cho Hội dự thi Vòng 2
đồng tuyển dụng viên chức
Tổ chức thi Vòng 2
Trường hợp thi Vòng 2 bằng hình thức thi
Hội đồng tuyển dụng viên viết thì thực hiện tiếp từ Bước 10 trở đi;
chức
Trường hợp thi vòng 2 bằng hình thức thi
phỏng vấn hoặc thực hành thì thực hiện từ
Bước 12 trở đi.

240 giờ

Biểu mẫu/Kết quả
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2. Tên thủ tục hành chính: Xét tuyển viên chức
- Mã số TTHC: 1.005392.000.00.00.H42
- Thời gian thực hiện TTHC: Không xác định
Bước
thực hiện

Đơn vị thực hiện

Bước 1

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ
trong Ban Kiểm tra phiếu ngày thông báo tuyển dụng công khai
trên phương tiện thông tin đại chúng
đăng ký dự tuyển

Bước 2

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Gửi thông báo bằng văn bản tới người
trong Tổ giúp việc cho Hội đăng ký dự tuyển khi không đáp ứng
đồng tuyển dụng viên chức được điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển.

Bước 3

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Tổ chức thi Vòng 2 (Vòng 1 là vòng
kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu
đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí
việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì
Hội đồng tuyển dụng viên người dự tuyển được tham dự Vòng 2).
chức
Trường hợp thi Vòng 2 bằng hình thức
thi viết thì thực hiện tiếp từ Bước 4 trở đi;
Trường hợp thi Vòng 2 bằng hình thức
thi phỏng vấn hoặc thực hành thì thực
hiện từ bước 6 trở đi.

Bước 4

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức
trong Tổ giúp việc cho Hội Tiếp nhận đơn phúc khảo (nếu có)
đồng tuyển dụng viên chức

120 giờ

Bước 5

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Các đồng chí Giám khảo Chấm phúc khảo (nếu có)
được trưng tập

120 giờ

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian
(giờ)

240 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

26
Bước
thực hiện

Đơn vị thực hiện

Bước 6

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm
trong Tổ giúp việc cho Hội quyền tuyển dụng viên chức xem xét, phê
đồng tuyển dụng viên chức duyệt kết quả tuyển dụng.

Bước 7

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Thông báo công khai và gửi kết quả
Công chức, viên chức tuyển dụng bằng văn bản tới người dự
trong Tổ giúp việc cho Hội tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã
đồng tuyển dụng viên chức đăng ký.

Bước 8

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức Kiểm tra hồ sơ tuyển dụng của người
trong Tổ giúp việc cho Hội trúng tuyển
đồng tuyển dụng viên chức

Hội đồng tuyển dụng
viên chức

Công chức, viên chức
trong Tổ giúp việc cho Hội Gửi Quyết định tuyển dụng tới người
đồng tuyển dụng viên chức trúng tuyển.

Bước 9

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian
(giờ)

240 giờ

Biểu mẫu/Kết quả
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3. Tên thủ tục hành chính: Tiếp nhận vào làm viên chức
- Mã số TTHC: 1.005393.000.00.00.H42
- Thời gian thực hiện TTHC: Không xác định
Bước
thực hiện

Đơn vị thực hiện

Bước 1

Hội đồng kiểm tra,
sát hạch

Bước 2

Hội đồng kiểm tra,
sát hạch

Bước 3

Hội đồng kiểm tra,
sát hạch

Bước 4

Hội đồng kiểm tra,
sát hạch

Công chức, viên chức trong Tổ Tiếp nhận đơn phúc khảo (đối với sát hạch
giúp việc cho Hội đồng kiểm tra, bằng hình thức thi viết)
sát hạch

120 giờ

Bước 5

Hội đồng kiểm tra,
sát hạch

Các đồng chí Giám khảo được Chấm phúc khảo (nếu có)
trưng tập

120 giờ

Bước 6

Hội đồng kiểm tra,
sát hạch

Công chức, viên chức trong Tổ Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm
giúp việc cho Hội đồng kiểm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, phê
duyệt kết quả tuyển dụng.
tra, sát hạch

Bước 7

Hội đồng kiểm tra,
sát hạch

Công chức, viên chức trong Tổ Gửi Quyết định tuyển dụng tới người trúng
giúp việc cho Hội đồng tuyển tuyển.
dụng viên chức

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ
Công chức, viên chức trong Ban ngày thông báo tuyển dụng công khai trên
Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển phương tiện thông tin đại chúng

Thời gian
(giờ)
240 giờ

Công chức, viên chức trong Tổ Gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng
giúp việc cho Hội đồng kiểm tra, ký dự tuyển khi không đáp ứng được điều
kiện tiêu chuẩn dự tuyển.
sát hạch
Tổ chức sát hạch.
Trường hợp sát hạch bằng hình thức thi viết
thì thực hiện tiếp từ Bước 4 trở đi;
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Trường hợp sát hạch bằng hình thức phỏng
vấn hoặc thực hành thì thực hiện từ bước 6
trở đi.

Biểu mẫu/
Kết quả
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4. Tên thủ tục hành chính: Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
- Mã số TTHC: 1.005393.000.00.00.H42
- Thời gian thực hiện TTHC: Không xác định
Bước
thực hiện

Đơn vị thực hiện

Bước 1

Hội đồng thăng hạng
chức danh nghề nghiệp
viên chức

Công chức, viên chức trong Tổ Thông báo triệu tập thí sinh dự thi hoặc xét thăng
giúp việc cho Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
hạng chức danh nghề nghiệp

Bước 2

Hội đồng thăng hạng
chức danh nghề nghiệp
viên chức

Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm
quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức về kết quả chấm thi; đồng thời
Công chức, viên chức trong Tổ công khai trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng
giúp việc cho Hội đồng thăng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm
hạng chức danh nghề nghiệp
quyền tổ chức thi thăng hạng và gửi thông báo
bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị cử viên chức đi
dự thi về điểm thi thăng hạng của viên chức

Bước 3

Hội đồng thăng hạng
chức danh nghề nghiệp
viên chức

Công chức, viên chức trong Tổ Tiếp nhận đơn phúc khảo (nếu có) trong trường
giúp việc cho Hội đồng thăng hợp thi trắc nghiệm trên giấy
hạng chức danh nghề nghiệp

120 giờ

Bước 4

Hội đồng thăng hạng
chức danh nghề nghiệp
viên chức

Các đồng chí Giám khảo được Chấm phúc khảo (nếu có)
trưng tập

120 giờ

Bước 5

Hội đồng thăng hạng
chức danh nghề nghiệp
viên chức

Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm
Công chức, viên chức trong Tổ quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề
giúp việc cho Hội đồng thăng nghiệp viên chức phê duyệt kết quả kỳ thi thăng
hạng chức danh nghề nghiệp
hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

Bước 6

Hội đồng thăng hạng
chức danh nghề nghiệp
viên chức

Công chức, viên chức trong Tổ Thông báo kết quả thi và danh sách viên chức
giúp việc cho Hội đồng thăng trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị cử
viên chức tham dự kỳ thi.
hạng chức danh nghề nghiệp

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu mẫu/
Kết quả
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V. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
1. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng
- Mã số TTHC: 1.009972.000.00.00.H42
+ Dự án nhóm B:
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 25 ngày làm việc x 8 giờ = 200 giờ làm việc.
(thực hiện cắt giảm 02 bước thực hiện và 04 giờ thực hiện). Tổng thời gian thực hiện = 196 giờ làm việc.
Bước
thực hiện

Bước 1

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Trách nhiệm
thực hiện

Cán bộ
tiếp nhận

Kết quả thực hiện

Thời gian
(giờ)

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu
hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy
định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm
và chuyển về phòng chuyên môn thuộc sở. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả
giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Nông nghiệp và PTNT
(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở).
Hồ sơ gồm:
- Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo Mẫu số 1 Phụ lục I Nghị định số 03 giờ làm
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ;
việc
- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về
đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
- Trường hợp điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng ngoài các
thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải nộp Quyết định phê duyệt báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, văn bản của UBND tỉnh cho phép điều chỉnh
báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo quy
định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu);
- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong các
loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê
duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của pháp
luật về quy hoạch; phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền chấp thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với trường

Biểu
mẫu/Kết
quả

Mẫu
01,02,03,
04,05, 06
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Bước
thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Kết quả thực hiện
hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng;
- Các văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; kết
quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn
thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ tục
lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở theo cơ chế một
cửa liên thông thì chủ đầu tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật
về phòng cháy và chữa cháy;
- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; văn bản
chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao
chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt
Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý
kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy
hoạch xây dựng) (nếu có);
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả
thi đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế phục
vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản vẽ và thuyết minh);
danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án;
- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo
sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành
nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ
nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm
tra;
- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có yêu
cầu xem xét tổng mức đầu tư, hồ sơ trình thẩm định còn phải có các nội dung sau:
tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan; báo giá, kết
quả thẩm định giá (nếu có);
- Trường hợp điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi công trình xây dựng ngoài
các thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả
thi công trình xây dựng đã đóng dấu thẩm định của Sở chuyên ngành (bản phô
tô);
- Báo cáo đánh giá năng lực tư vấn của chủ đầu tư (Quy định tại Quyết định
557/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bộ tiêu chí

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

31
Bước
thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

02 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

cơ bản và Quy trình đánh giá chất lượng hoạt động đối với đơn vị tư vấn trong
công tác khảo sát xây dựng; lập, thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, báo
cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Trưởng
phòng

Chuyên viên

Bước 2

Phòng Quản lý xây
dựng công trình Sở

Chuyên viên

Trưởng
phòng
Bước 3

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Bộ phận văn thư Sở

Chuyên viên
văn thư

Bước 5

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

Bộ phận tiếp
nhận

- Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ;
- Gửi văn bản bổ sung hồ sơ;
-Trả lại hồ sơ trong trường hợp: Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền
40 giờ làm
của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không
việc
đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày
03/3/2021 của Chính phủ; Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan
chuyên môn về xây dựng theo quy định; Hồ sơ trình thẩm định không đảm
bảo về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên tiếp tục thực hiện thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
136 giờ
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)
làm việc
- Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét quyết định thụ lý giải quyết (đối
với hồ sơ đạt yêu cầu) hoặc chuyển trả hồ sơ đề nghị bổ sung hoàn thiện (đối
với hồ sơ chưa đạt yêu cầu).
04 giờ làm
- Trưởng phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở quyết định.
việc
08 giờ làm
Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ sau đó chuyển văn thư đóng dấu.
việc
- Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần
03 giờ làm
mềm.
việc
- Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công.
Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá
nhân. Kết thúc trên phần mềm

Mẫu
02,04,05

Mẫu 04,05
Mẫu 04,05
Mẫu 04,05
Mẫu 04,
05,06
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+ Dự án nhóm C:
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 8 giờ = 120 giờ làm việc.
(thực hiện cắt giảm 02 bước thực hiện và 04 giờ thực hiện). Tổng thời gian thực hiện = 116 giờ làm việc.
Bước
thực hiện

Bước 1

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Trách nhiệm
thực hiện

Kết quả thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng
dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ
sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào
phần mềm và chuyển về phòng chuyên môn thuộc sở. In phiếu tiếp nhận
và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Nông và PTNT
(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở).
Hồ sơ gồm:
- Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo Mẫu số 1 Phụ
lục I Nghị định số
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ;
- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp
luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
-Trường hợp điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải nộp Quyết định
phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, văn bản của
UBND tỉnh cho phép điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng;
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển
theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có
yêu cầu);
- Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một
trong các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp
có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành
khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến công
trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp
thuận; quy hoạch phân khu xây dựng đối với trường hợp không có yêu
cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng;
- Các văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ

Thời gian
(giờ)

03 giờ làm
việc

Biểu
mẫu/Kết
quả

Mẫu
01,02,03,
04,05, 06
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sở; kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy
định của pháp luật về bảo vệ môi trường gửi cơ quan chuyên môn về
xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp chủ
đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy,
chữa cháy của thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông thì chủ đầu
tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về phòng cháy
và chữa cháy;
- Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự
án; văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ
về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý,
bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực
hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ
cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy hoạch xây dựng) (nếu có);
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên
cứu khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông
lệ quốc tế phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm
bản vẽ và thuyết minh); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự
án;
- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà
thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã
số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ
nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, lập
tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;
- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư
công có yêu cầu xem xét tổng mức đầu tư, hồ sơ trình thẩm định còn
phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu về giá,
định mức có liên quan; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có);
-Trường hợp điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi công trình xây dựng
ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải nộp Hồ sơ báo cáo
nghiên cứu khả thi công trình xây dựng đã đóng dấu thẩm định của Sở
chuyên ngành (bản phô tô);
- Báo cáo đánh giá năng lực tư vấn của chủ đầu tư (Quy định tại Quyết
định 557/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban
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02 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

hành Bộ tiêu chí cơ bản và Quy trình đánh giá chất lượng hoạt động đối
với đơn vị tư vấn trong công tác khảo sát xây dựng; lập, thẩm tra hồ sơ
báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán
xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Trưởng phòng

Chuyên viên

Bước 2

Phòng Quản lý xây
dựng công trình Sở

Chuyên viên

Trưởng phòng
Bước 3

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định
hồ sơ.
Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ;
- Gửi văn bản bổ sung hồ sơ;
-Trả lại hồ sơ trong trường hợp: Trình thẩm định không đúng với
thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc người đề
nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định
số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Không thuộc
đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo
quy định; Hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý
hoặc không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên tiếp tục thực hiện thẩm định
hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)
- Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét quyết định thụ lý giải
quyết (đối với hồ sơ đạt yêu cầu) hoặc chuyển trả hồ sơ đề nghị bổ
sung hoàn thiện (đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu).

40 giờ làm
việc

56 giờ làm
việc

Mẫu
02,04,05

Mẫu
02,04,05

-Trưởng phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở quyết định.

04 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ sau đó chuyển văn thư đóng
dấu.

08 giờ làm
việc

Mẫu 04,05
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Bước 4

Bộ phận văn thư Sở

Chuyên viên
văn thư

- Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên
phần mềm.
- Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công.

03 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

Bước 5

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

Bộ phận tiếp nhận

Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

Mẫu 04,
05,06
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2. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau
thiết kế cơ sở
- Mã số TTHC: 1.009973.000.00.00.H42
+ Công trình cấp I, cấp đặc biệt
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc x 8 giờ = 320 giờ làm việc.
(thực hiện cắt giảm 02 bước thực hiện và 04 giờ thực hiện) Tổng thời gian thực hiện = 316 giờ làm việc.
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Trách nhiệm
thực hiện

Cán bộ
tiếp nhận

Kết quả thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu
hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy
định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm
và chuyển về phòng chuyên môn thuộc sở. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả
giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở Nông nghiệp và PTNT (ký
số gửi Bưu điện chuyển về Sở).
Hồ sơ gồm:
- Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết
kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết
03 giờ làm
kế cơ sở theo Mẫu số 4 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của
việc
Mẫu
Chính phủ;
01,02,03,
- Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm:
04,05, 06
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên
cứu khả thi được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên
cứu khả thi của cơ quan chuyên môn về xây dựng;
+ Trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở ngoài các
thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải nộp Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự
án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về
xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở điều chỉnh được đóng dấu xác nhận kèm
theo (nếu có);
-Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được phê duyệt;
-Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, văn bản
thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo
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(bản phô tô);
+Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ
đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu); trường hợp bắt buộc có báo cáo kết quả thẩm tra
thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận đối với
các công trình thuộc danh mục các công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích
cộng đồng theo phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021;
+ Văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, kết quả thực hiện thủ tục về
đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
(nếu có yêu cầu) và các văn bản khác có liên quan;
Văn bản của chủ đầu tư gửi đến cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy
để thực hiện thủ tục về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy của thiết kế xây dựng
triển khai sau thiết kế cơ sở và phiếu hẹn trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền về
phòng cháy chữa cháy (Thủ tục về phòng cháy chữa cháy được thực hiện theo
nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ
thẩm định, song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời
hạn thông báo kết quả thẩm định);
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng của
bước thiết kế xây dựng trình thẩm định; (Trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng
sau thiết kế cơ sở: Hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng triển khai
sau thiết kế cơ sở; Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh đã được phê duyệt
được đóng dấu thẩm định của sở chuyên ngành (bản phô tô);)
- Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập
thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây
dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm chủ trì các bộ
môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà
thầu nước ngoài (nếu có);
- Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công
có yêu cầu thẩm định dự toán xây dựng, ngoài các nội dung quy định tại nêu trên,
hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên
quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có).
- Đối với điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở ngoài các thành phần hồ sơ
nêu trên, chủ đầu tư phải nộp báo cáo tình hình thực tế thi công xây dựng công trình
(trường hợp công trình đã thi công xây dựng).
- Báo cáo đánh giá năng lực tư vấn của chủ đầu tư (Quy định tại Quyết định
557/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bộ tiêu chí
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02 giờ làm
việc

Mẫu
04,05

cơ bản và Quy trình đánh giá chất lượng hoạt động đối với đơn vị tư vấn trong công
tác khảo sát xây dựng; lập, thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh
tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Trưởng phòng

Chuyên viên

Bước 2

Phòng quản lý xây
dựng công trình Sở

Chuyên viên

Trưởng phòng
Bước 3
Bước 4
Bước 5

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Bộ phận
văn thư Sở
Trung tâm Phục vụ
hành chính công

Chuyên viên
văn thư
Bộ phận
tiếp nhận

- Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ.

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ;
- Gửi văn bản bổ sung hồ sơ;
-Trả lại hồ sơ trong trường hợp: Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền
40 giờ làm
của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không
việc
đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày
03/3/2021 của Chính phủ; Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan
chuyên môn về xây dựng theo quy định; Hồ sơ trình thẩm định không đảm
bảo về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên tiếp tục thực hiện thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
256 giờ
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)
làm việc
- Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét quyết định thụ lý giải quyết (đối với
hồ sơ đạt yêu cầu) hoặc chuyển trả hồ sơ đề nghị bổ sung hoàn thiện (đối với
hồ sơ chưa đạt yêu cầu).
04 giờ làm
-Trưởng phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở quyết định.
việc
08 giờ làm
Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ sau đó chuyển văn thư đóng dấu.
việc
- Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. 03 giờ làm
- Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công.
việc
Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá
nhân. Kết thúc trên phần mềm

Mẫu
02,04,05

Mẫu
02,04,05

Mẫu
04,05
Mẫu
04,05
Mẫu
04,05
Mẫu 04,
05,06

39

+ Công trình cấp II, cấp III:
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 8 giờ = 240 giờ làm việc.
(thực hiện cắt giảm 02 bước thực hiện và 04 giờ thực hiện) Tổng thời gian thực hiện = 236 giờ làm việc.
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Trách nhiệm
thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn
(nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo
đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần
mềm và chuyển về phòng chuyên môn thuộc sở. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả
kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở chuyên nghành (ký số
gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ gồm:
- Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết
kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết
kế cơ sở theo Mẫu số 4 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày
03/3/2021 của Chính phủ;
03 giờ làm
- Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm:
việc
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo
nghiên cứu khả thi được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định của
cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng
dấu xác nhận kèm theo (nếu có);
+ Trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Quyết
định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, văn bản thông
báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm
theo (bản phô tô);
+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra
được chủ đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu); trường hợp bắt buộc có báo cáo
kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu
tư xác nhận đối với các công trình thuộc danh mục các công trình ảnh hưởng
lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐCP ngày 03/3/2021;
+ Văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, kết quả thực hiện thủ tục

Mẫu
01,02,03,
04,05, 06

Kết quả thực hiện

40
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường (nếu có yêu cầu) và các văn bản khác có liên quan;
Văn bản của chủ đầu tư gửi đến cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa
cháy để thực hiện thủ tục về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy của thiết kế
xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và phiếu hẹn trả kết quả của cơ quan có
thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy (Thủ tục về phòng cháy chữa cháy được
thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình tại thời
điểm trình hồ sơ thẩm định, song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về
xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định);
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng
của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định; - Mã số chứng chỉ năng lực hoạt
động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu
thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh
chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ
nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước
ngoài (nếu có);
- Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư
công có yêu cầu thẩm định dự toán xây dựng, ngoài các nội dung quy định tại
nêu trên, hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; các thông tin, số liệu về giá,
định mức có liên quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm
định giá (nếu có).
- Đối với điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở ngoài các thành phần
hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải nộp báo cáo tình hình thực tế thi công xây dựng
công trình (trường hợp công trình đã thi công xây dựng).
- Báo cáo đánh giá năng lực tư vấn của chủ đầu tư (Quy định tại Quyết định
557/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bộ tiêu
chí cơ bản và Quy trình đánh giá chất lượng hoạt động đối với đơn vị tư vấn
trong công tác khảo sát xây dựng; lập, thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả
thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Bước 2

Trưởng phòng

- Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ
sơ.

02 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

41
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực hiện

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

Chuyên viên

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ;
- Gửi văn bản bổ sung hồ sơ;
-Trả lại hồ sơ trong trường hợp: Trình thẩm định không đúng với thẩm
quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm 40 giờ làm
định không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐviệc
CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Không thuộc đối tượng phải thẩm
định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định; Hồ sơ trình
thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy
định tại Nghị định này.

Mẫu
02,04,05

Chuyên viên

Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên tiếp tục thực hiện thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)
- Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét quyết định thụ lý giải quyết (đối
với hồ sơ đạt yêu cầu) hoặc chuyển trả hồ sơ đề nghị bổ sung hoàn thiện
(đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu).

Mẫu
02,04,05

Trách nhiệm
thực hiện

Trưởng phòng

Kết quả thực hiện

176 giờ
làm việc

- Trưởng phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở quyết định.

04 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ sau đó chuyển văn thư đóng dấu

08 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

Bước 4

Bộ phận văn thư Sở

Chuyên viên
văn thư

- Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần
mềm.
- Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công.

03 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

Bước 5

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

Bộ phận tiếp nhận

Bước 3

Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức,
cá nhân. Kết thúc trên phần mềm

Mẫu 04,
05,06

42

+ Công trình còn lại:
- Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc x 8 giờ = 160 giờ làm việc.
(thực hiện cắt giảm 02 bước thực hiện và 04 giờ thực hiện) Tổng thời gian thực hiện = 156 giờ làm việc.
Bước
thực
hiện

Bước 1

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục
vụ hành chính
công

Trách nhiệm
thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng
dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung
theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần
mềm và chuyển về phòng chuyên môn thuộc sở. In phiếu tiếp nhận và hẹn
trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở chuyên nghành (ký
số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ gồm:
- Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết
kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết
kế cơ sở theo Mẫu số 4 Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày
03/3/2021 của Chính phủ;
- Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm:
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo
cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm
định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở
được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có);
+ Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
(trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở);
+Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra
được chủ đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu); trường hợp bắt buộc có báo cáo
kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ
đầu tư xác nhận đối với các công trình thuộc danh mục các công trình ảnh
hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo phụ lục X Nghị định số
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021;
+ Văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, kết quả thực hiện thủ
tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường (nếu có yêu cầu) và các văn bản khác có liên quan;

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

03 giờ làm việc
Mẫu
01,02,03,
04,05, 06

43
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Kết quả thực hiện
Văn bản của chủ đầu tư gửi đến cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy
chữa cháy để thực hiện thủ tục về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy của
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và phiếu hẹn trả kết quả của
cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy (Thủ tục về phòng cháy
chữa cháy được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt
buộc xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, song phải có kết quả gửi
cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm
định);
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây
dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định; - Trường hợp điều chỉnh
thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở: Bao gồm hồ sơ thiết kế xây dựng của
bước thiết kế xây dựng trình thẩm định đã được phê duyệt đóng dấu thẩm
định của sở chuyên ngành (bản phô tô);
- Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà
thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề
hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ
nhiệm chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép
hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có);
- Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu
tư công có yêu cầu thẩm định dự toán xây dựng, ngoài các nội dung quy
định tại nêu trên, hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; các thông tin, số
liệu về giá, định mức có liên quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá,
kết quả thẩm định giá (nếu có).
- Đối với điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở ngoài các thành
phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải nộp báo cáo tình hình thực tế thi công
xây dựng công trình (trường hợp công trình đã thi công xây dựng).
- Báo cáo đánh giá năng lực tư vấn của chủ đầu tư (Quy định tại Quyết định
557/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Bộ
tiêu chí cơ bản và Quy trình đánh giá chất lượng hoạt động đối với đơn vị
tư vấn trong công tác khảo sát xây dựng; lập, thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên
cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán xây dựng công trình
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

44
Bước
thực
hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện

Trưởng phòng

Bước 2

Kết quả thực hiện

Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định hồ
sơ.

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

02 giờ làm việc

Mẫu 04,05

40 giờ làm việc

Mẫu
02,04,05

Chuyên viên

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ;
- Gửi văn bản bổ sung hồ sơ;
-Trả lại hồ sơ trong trường hợp: Trình thẩm định không đúng với thẩm
quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm
định không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Không thuộc đối
tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy
định; Hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý hoặc
không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này.

Chuyên viên

Trường hợp hồ sơ hợp lệ Chuyên viên tiếp tục thực hiện thẩm định hồ
sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
136 giờ làm việc
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)
- Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét quyết định thụ lý giải quyết
(đối với hồ sơ đạt yêu cầu) hoặc chuyển trả hồ sơ đề nghị bổ sung hoàn
thiện (đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu).

Phòng Quản lý
xây dựng công
trình Sở

Trưởng phòng

Mẫu
02,04,05

- Trưởng phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở quyết định.

04 giờ làm việc

Mẫu 04,05

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ sau đó chuyển văn thư đóng dấu

08 giờ làm việc

Mẫu 04,05

Bước 4

Bộ phận
văn thư Sở

Chuyên viên
văn thư

- Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên
phần mềm.
- Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công.

03 giờ làm việc

Mẫu 04,05

Bước 5

Trung tâm Phục
vụ hành chính
công

Bộ phận tiếp nhận

Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Mẫu 04,
05,06

45
VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc
trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm
tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ
Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)
- Mã số TTHC: 1.009794.000.00.00.H42
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc x 8 giờ = 160 giờ làm việc.
(thực hiện cắt giảm 02 bước thực hiện và 04 giờ thực hiện) Tổng thời gian thực hiện = 156 giờ làm việc.
Bước
thực hiện

Bước 1

Bước 2

Đơn vị thực hiện

Trung tâm phục vụ
hành chính công

Trách nhiệm
thực hiện

Cán bộ tiếp nhận

Kết quả thực hiện
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng
dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ
sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào
phần mềm và chuyển về phòng chuyên môn thuộc sở. In phiếu tiếp nhận
và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.
3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Sở chuyên ngành
(ký số gửi Bưu điện chuyển về Sở)
Hồ sơ gồm:
- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình
xây dựng theo Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục Vlb
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trưởng phòng

-Trưởng phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách thẩm định
hồ sơ.

Chuyên viên

Chuyên viên phụ trách kiểm tra hồ sơ:
- Xử lý, kiểm tra hồ sơ.
- Xác minh (nếu có).
- Niêm yết, công khai (nếu có).
- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)
- Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét quyết định thụ lý giải
quyết (đối với hồ sơ đạt yêu cầu) hoặc chuyển trả hồ sơ đề nghị bổ
sung hoàn thiện (đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu).

Phòng Quản lý xây
dựng công trình Sở

Thời gian
(giờ)

03 giờ làm
việc

02 giờ làm
việc

136 giờ làm
việc

Biểu
mẫu/Kết
quả

Mẫu
01,02,03,
04,05, 06

Mẫu 04,05

Mẫu
02,04,05

46
Bước
thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm
thực hiện
Trưởng phòng

Thời gian
(giờ)

Biểu
mẫu/Kết
quả

- Trưởng phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở quyết định.

04 giờ làm
việc

Mẫu 04,05

Kết quả thực hiện

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ sau đó chuyển văn thư đóng
dấu.

08 giờ làm
việc

Bước 4

Bộ phận văn thư Sở

Chuyên viên
văn thư

- Bộ phận văn thư của Sở vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên
phần mềm.
- Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công.

03 giờ làm
việc

Bước 5

Trung tâm Phục vụ
hành chính công

Bộ phận tiếp nhận

Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ
chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Mẫu 04,05

Mẫu 04,05
Mẫu 04,
05,06
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Phụ lục IV

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP, THÚ Y, THỦY SẢN, QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành theo Quyết định số:

/QĐ-UBND ngày

tháng

năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

I. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
TT
I

Mã số
thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý quy định
bãi bỏ quy trình nội bộ
thủ tục hành chính

Ghi chú

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, III CITES

Quyết định 4357a/QĐ-BNN-TCLN
ngày 10/11/2021 về việc công bố
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày
07/6/2021 của về việc phê duyệt Quy
trình nội bộ giải quyết 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

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

1.004815.000.00.00.H42

II

Lĩnh vực Thú y

1

Tên quy trình nội bộ giải
quyết thủ tục hành chính

1.005319.000.00.00.H42

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Quyết định số 4788/QĐ-BNN-VP
thú y (trong trường hợp bị mất, ngày 06/12/2021 phê duyệt các quy
sai sót, hư hỏng; có thay đổi trình nội bộ trong giải quyết thủ tục
thông tin liên quan đến cá nhân hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản
đã được cấp Chứng chỉ hành cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ
nghề).
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày
07/6/2021 của về việc phê duyệt Quy
trình nội bộ giải quyết 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

48

TT

2

III

1

IV

1

Mã số
thủ tục hành chính

2.001064.000.00.00.H42

Tên quy trình nội bộ giải
quyết thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý quy định
bãi bỏ quy trình nội bộ
thủ tục hành chính

Ghi chú

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành
nghề thú y thuộc thẩm quyền
cơ quan quản lý chuyên ngành Quyết định số 4788/QĐ-BNN-VP
thú y cấp tỉnh (gồm tiêm ngày 06/12/2021 phê duyệt các quy
phòng, chữa bệnh, phẫu thuật trình nội bộ trong giải quyết thủ tục
động vật; tư vấn các hoạt động hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản
liên quan đến lĩnh vực thú y; cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ
khám bệnh, chẩn đoán bệnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
xét nghiệm bệnh động vật;
buôn bán thuốc thú y)

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày
07/6/2021 của về việc phê duyệt Quy
trình nội bộ giải quyết 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

Quyết định số 4788/QĐ-BNN-VP
ngày 06/12/2021 phê duyệt các quy
Cấp, cấp lại giấy phép khai thác trình nội bộ trong giải quyết thủ tục
thủy sản
hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản
cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày
07/6/2021 của về việc phê duyệt Quy
trình nội bộ giải quyết 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

Lĩnh vực Thủy sản

1.004359.000.00.00.H42

Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

1.006930.000.00.00.H42

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày
12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc công bố Danh mục thủ tục hành
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,
Thẩm định dự án/dự án điều bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh
chỉnh hoặc thẩm định thiết kế doanh bất động sản, hoạt động xây
cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh dựng, quản lý chất lượng công trình
xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND
cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày
07/6/2021 của về việc phê duyệt Quy
trình nội bộ giải quyết 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
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TT

Mã số
thủ tục hành chính

2

1.007254.000.00.00.H42

3

1.006940.000.00.00.H42

Tên quy trình nội bộ giải
quyết thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý quy định
bãi bỏ quy trình nội bộ
thủ tục hành chính

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày
thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về
điều chỉnh; thiết kế bản vẽ
thi công, dự toán xây dựng/thiết việc công bố Danh mục thủ tục hành
kế bản vẽ thi công, dự toán xây chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung,
dựng điều chỉnh (trường hợp bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh
thiết kế 1 bước)
doanh bất động sản, hoạt động xây
dựng, quản lý chất lượng công trình
xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây dựng
Thẩm định thiết kế, dự toán xây
dựng/ thiết kế, dự toán xây thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND
dựng điều chỉnh
cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ghi chú

Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày
07/6/2021 của về việc phê duyệt Quy
trình nội bộ giải quyết 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

