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BAN NI{AN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti1 do - Hinh phüc
TINH NINH B!NH
S: 4q-J_/QD-UBND

Ninh BInh, ngàjttháng oLnãm 2019

QUYET D!NH
V vic cong b Danh m1Ic thu tiic hành chinh thuc thâm quyn giãi quyt
cüa So' Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh Ninh BInh
CHU T!CH UY BAN NIIAN DAN TNH NINH B!NH
Can cü Luat T ehire chInh quyn dja phi.wng ngày 19/6/2015;
Can eir Nghi djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phU v kim
soát thU tiic hành chInh; Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 7/8/2017 cUa ChInh
phU v sira di, b sung mt s6 dMu cUa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thU
tiic hành chInh; Nghj djnh s 61/20181ND-CP ngày 23/4/2018 cUa ChInh phU v
thre hin Ca ch mt eüa, mt cUa lien thông trong giãi quyt thU tic hành ehfnh và
cáe van ban ht.râng dn thi hành;
Thirc hin Quy& djnh s6 1397/QD-BKHDT ngày 2 1/9/2018 cUa B K hoach
và Du tu v viec cong b danh mie thU tiic hành chInh mth ban hành, sira d6i, b
sung, bãi bô/hUy bô, hUy cong khai linh e du thu, h trq doanh nghip nhO và
vtra, du tu vâo nông nghip, nông thôn, thành lap và hoat dng cUa doanh nghip
thuc pham vi chirc nang quân l cUa Bô K hoach và Du tu;
Thirc hin Quyt djnh s 5016/QD-BNN-KTHT ngày 21/12/2018 cUa B
Nông nghip và PTNT v vic cong b thU tiic hânh chInh mâi ban hành, Danh mije
thU tiic hành chInh sira di, b sung mUe phi, 1 phi linh c Trng trQt thuc pham
vi churc nàng quail 1 cUa B Nông nghip và phát trin nông thôn; Quyt djnh s
257/QD-BNN-XD ngày 17/01/2019 eUa Bô Nông nghip và phát triên nông thôn v
vic cong b6 thU ttc hành chInh chun hóa li'nh c quàn 1' xây drng cOng trhih
thuc pham vi chirc nang qun 1 cUa B Nông nghip va phát trin nông thôn;
Xét d nghj cUa Giãrn dc Sâ Nông nghip và Phát trMn nông thôn,
QUYET DINH:
Diêu 1. Cong b6 kèin theo Quyt djnh nay Danh mije thu tue hành chinh thuôc
thrn quyn giãi quyt cUa S Nông nghip và Phát trin nông thôn tinh Ninh BInh
(Ph lc I ban hành kern theo Quylt dinh nay).

Diu 2. Bãi bO 07 thU tiic hành chInh ban hãnh tai các Quyt djnh s6 510/QDUBND ngãy 13/10/2016, Quyt drnh s6 486/QD-UBND ngày 23/9/2017, Quyt
djnh s6 183/QD-UBND ngày 21/3/2018 cUa ChU tjch U ban nhân dan tinh Ninh
BIIIII v vic Cong b6 Danh miic và ni dung thU tue hânh chInh dã ducic ehun hóa
thuc pham vi chic näng quãn 1, thm quyn giái quyt cUa Si Nông nghip vã
Phát trin nông thôn; thm quyn giái quyt cUa UBND cp huyn, cp xA trên dja
bàn tinh Ninh BInh ('theo Phi lic II ban hành kern theo Quyt dinh nay).
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1ixc thi hành k tir ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám Sâ Nông nghip và
Phát trin nông thôn, Giám dc S Thông tin và Truyn thông; ChU tjeh UBND các
huyn, thành ph, ChU tjch UBND các xã, phu?mg, thj trn; ThU truOng các ca quail,
dan vi và th chüc, cá nhân có lien quan ehju trách nhim thi hánh Quyt djIIh nãy./.
No'i n/ian:
-Nhutheu4;
- Cuc KSTTHC, Van phông ChInh Phü;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Trung tam tin hçc — Cong báo;
-Lixu:VT, VP6VP11/
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Phu luc I
THIIJ TUC HANII CHH%H TIIIJOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA sO' NONG NGHIP
vA PHAT TRIEN NONG ThON T!NH NThIH BINH
theo QuyIt djnh s6 4LM/QDUBND ngày tháng &',Z näm 2019 cña UBND tinh N/nh BInh)
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Can cfr pháp l

Linh virc Trng tr9t và Bão v thirc 4t
Thu t1C Cong nhan cay
du dông, cay cong
nghiêp, cay an qua lâu
BNN-NBI-288 189
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Thu tc Cong nhn
wan cay du dOng,
cay cong nghip, cay
an qua lâu 11am.
BNN-NBI-288 190

45 (b&i mtrai lam)

ngày lam viec, k tr
ngaynhndüh sa
theo quy djnh

30 (Ba inirai) ngày
lam viec, k hur ngày
nhn dü h sci theo
quy dinh

Si Nông
nghiep &
Pháttrin
nông thôn

Kliông

S NOng
nghiep &
Phát tri(n
nông thôn

Không

1

X

X

- Thông tu 18/2012/TT-/TTBNNPTNT ngày 26/4/2012 cüa
B Nông nghip và PTNT.
- Thông ttr 207/201 6!TT-BTC
ngày 09/11/2016 cüaBô Tài
ChInh
- Thông tir s 18/2012/TTBNNPTNT ngày 26/4/2012;
- Thông tir 207/201 6/TT-BTC
ngày 09/11/2016 cUa Bô Tài
ChInh

,/ V' :''

Thu tuc cap lai giây
cong nhn cay d.0
dông, vun cay du
cay
cong
dOng,
nghip, cay an qua lâu
fl1fl.

15 Muoi lam) ngay
lam vic, ke ti.r ngay
nhn dii ho sd theo
quy djnh

Sâ Nông
nghip
Phát triên
nông thôn

KhOng

x

- Thông tir s 18/2012/TTBNNPTNT ngày 26/4/20 12;
- Thông tir 207/201 6/TT-BTC
ngày 09/11/2016 ciia B Tài
ChInh

BNN-NBI-288191

Linli vçc Du tu' vào nông nghip, nông thôn

Thu tuc nghiin thu
hoàn thành các hang
rnic du tu hoc toan
b dr an dlrdc ho tr
dau tx theo Ngh dnh
57/20181ND-CP
so
ngày 17/4/2018 ciia
Chmnh phU.

- Nghi djnh s6 57/201 8/ND-CP
ngày 17/4/2018;
05 (1am) ngày lam Sâ Nông
vic, ké tr ngày nhn nghip
duqc van ban de ngh Phát trien
ciia doanh nghip
nông thôn

Không

2

X

- Thông tu s6 04/201 8/TTBKBDT ngãy 06/12/2018 ciia
Bô K hoach va Dâu tir

Linh vIrc Quán I xây dirng cong trInh

1/ Clii phI thm
djnh HSMQT,
HSMST bang
0,03% giá gOi thu
nhirng ti thiu là
1.000.000 dng,
thi da 30.000.000
dng;
2/ Chi phI th.m
dinh HSMT,
HSYC bng 0,1%
giá gói thu
nhung t6i thiu là
1.000.000 dông,
t6i da 50.000.000
dng.

Thñ tiic phê duyt h
Không qua 30 (ba
Si Nông
so yêu câu, h so miii
muoi) ngày lam ViC, nghiêp &
quan tam, h
k tfr ngày nhân dlfflc Phát
so tuyn, hc
dy dñ h so hop lé nông thôn
thu

3

- Luat Du thu s
43/2013/QH13 ngày
26/11/2013.
- Nghj djnh s 63/2014/MD-CP
ngày 26/6/20 14 cüa Chinh Phii
x

- Thông tir s6 39/201 5/TTBNNPTNT ngày 20/10/20 15
cUa B Nông nghiêp và PTNT

2

Thu tc phê duyt k&
qua dánh giá h sci
quan tam, h sci dir sa
tuyn, h s d xu.t,
h sci dir thu va k&
qua lira chQn nhà th.u.

K tir ngày nhn
dixçic dy dñ 1i sa
hçip 1:
1/Kt qua dánh giá
HSQT, HSDST trong
th?i gian không qua
30 (ba mucii) ngãy k
tr dOng thu di vi
d.0 thu trong nuOc,
không qua 40 ngày k
tir dong thâu di vâi
du thAu quc t;
2/ Kt qua danh giá
HSDX trong thi S Nông
gian không qua 40 nghiep &
(b6n mixcii) ngày k P1Iát trin
tt't dong thâu di vâi nông thôn
du thu trong rnróc,
không qua 50 ngày ké
tr dong thu di vâi
du thu qu6c t;
3/ Kt qua dánh giã
HSDT Irong thii gian
không qua 55 (Lam
irnrcii lain) ngày k ttr
dóng thu d61 vci du
thu Irong nuàc, thông
qua 70(b.y mrai) ngãy
kê tir dong thAu di vài
dii thu qu& t;

1/ Chi phi dánh
HSQT,
giá
HSDST
bang
0,05% giá gói
tliâu nlnrng ti
thiu là 1.000.000
dng, t6i da
30.000.000 dng
2/Chi phi dánh
giá HSDT, HSDX
bang 0,1% giá gói
thu nhung thi
thiu là 1.000.000
dng, ti da
50.000.000 dng
3/ Chi phi thrn
djnh kt qua lixa
chQn nba thu k
cá tnr?Llng hcip
không lira chQn
dirçic nhà thu
dircic tInh bang
0,05% giá gói
thâu nlnrng t6i
thiu
là
1.000.000 dng
và t6i da là
50.000.000 dng
4

- Lut Du thu s6
43/2013/QH13 ngày
26/11/2013.
- Nghj djnh s 63/2014/ND-CP
ngây 26/6/2014.
- Thông tix s6 39/2015/TTBNNPTNT ngày 20/10/2015
cüa B Nông nghip và PTNT.

X

- Lut EMu thu s
43/2013/QH13 ngày

3

Thu tic phê duyet k
hoach lra chQn flha
thau

25 (Hai IIUIGi lam)
ngày lam viec, k tfr
ngày nhn du h s
tlieo quy djnh

26/11/2013.
- Nghj dnh s6 63/2014/ND-CP

SO Nông
nghip
Phát triên
nông thôn

X

ngày 26/6/2014.
- Thông tr s 39/2015/TTBPTNT ngày 20/10/2015
cüa B Nông nghiêp và PTNT.
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Phu itic II
H MUC THU TUC HANH CHINH B! BAI BO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
CUA sà NONG NGHIP VA PHAT ThEN NONG THON TINH NINH BINI!
theo Quyét d/nh sdfq, /QD-UBND ngày., thángi,i näm 2019 cza UBND tinh Ninh BInh)
Inh cp tinh
TT

MA s TTHC

Ten thu ttic hãnh chInh

Ten VBQPPL quy dlnh
vic bAi bô, hüy ho thu tçic
hành chinh

Ghi chti

Linh vtrc Trng trQt - Bão v thrc vt

BNN-NBI 288189

2

BNN-NBI-288 190

3

BNN-NBI 288191

Thu tiic cong nhn cay dâu dOng,
cay cong nghip, cay an qua lâu
nam
Thu tuc hành chInh duvc ban hành tai
Quyt dinh s 486/QD-UBND ngày
Thu tiic cong nhn vixin cay du Thông tix 207/2016/TT23/9/20 17 cüa Chü tjch UBND tinh
dông, cay cong nghicp, cay an qua BTC ngày 09/11/2016 cña
Ninh Binh v viec cong b danh muc va
lâu 11Am
B Tài ChInh
nôi dung TTHC ban hành mdci; si.ra di,
b sung, bAi bO t1nic pham vi chirc
nang qun 1, thâm quyn giAi quyt cña
S NN&PTNT tinh Ninh Bmnh
Thu tiic cp lai giây cong nhn
cay du dông, vtthn cay du dông,
cay cong nghip, cay an quA lâu
nAm.
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TT

Ma s TTHC

Ten thu tiic hành chInh

Ten VBQPPL quy djnh
vic bãi bö, hiiy bó thu tic
hãnh chInh

Ghi chIi

II Linh virc Bu tir vào nông nghip, nông thôn

BKH-NBI -272037

2

BKH-NBI -272038

Thu tijc nghiern thu hoàn thành
các hang mic d.0 tir, gOi thu cüa
dr an ducic ho trci dâu tir theo - Nghj djnh s6 57/2018/NDNghi djnh s6 210/20131ND-CP CP ngày 17/4/2018 cüa
ngày 19/12/2013 cüa ChInh Phil
Chmnh phu;
Thu tiic nghim thu dir an hoàn - Thông tir S6 04/201 8/TT
tl1ành d6i vi dir an diXC 110 tr BKEDT ngày 06/12/2018
du tir theo Nghj djnh
cua Bô k6 hoach du tu
ngày
210/2013/ND-CP
19/12/20 13 cua Chinh phu

Thu tc hành chinh di.rqc ban hành tai
Quy6t djnh s6 510/QD-UBND ngày
13/10/2016 cña Chu tjch U' ban nhâfl
tinh Ninh BInh v6 vic cong bô
Danh muc và ni dung thu tiic hành
chInh dädixac chun boa thuc pham vi
chtc näng quán 1, thm quy6n giài
quy6t cüa Sâ Nông nghip và Phát friên
nông thôn; thm quy6n giâi quy6t cña
UBNID cp huyn, cp xã trên dja bàn
tinh Ninh BInh

III Linh vurc Quãn 1 xây dirng cong trinh

NBI-282816

2

NBI-282817

- Lit D.0 thu s6
Thu tiic thm djnh, phê duyt hO 43/2013/QH13
ngày
so rni thu, h6 so yêu câu, 11Ô SO 26/11/2013 ca Qu6c hi;
mäi so tuyn, 1i6 so m?Yi quan tam
- Nghi dnh s6 63/2014/ND-Cl
ngày 26/6/2014 cua ChIn
Thu tic thm djnh k6t qua dánh
phü;
giá h6 so quan tam (HSQT), 11O SO
dr so tuyn (HSDST), danh sách
- Thông tir s6 39/2015!TTnhà thu dat yêu cu v6 int k
BNNPTNT
ngày
thu.t Va phê duyt kt qua 1ra
20/10/2015 ca B Nông
chon iihà thâu
nghiêp và PTNT.
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Thu tuc hành chInh dic ban hành t?i
Quy6t djnh s6 183/QD-UBND ngày
21/3/2018 cua UBND tinh Ninh BInh v8
vic cong b6 Danh miIc thi tiic hânh
chInh, bãi bO rnt s6 thu tiic hành chInh
thuc t11rn quyên giái quyOt cüa Sâ
Nông nghiep và PTNT; UBND cp
huyn, UBND cp xã tinh Ninh BInh.

