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                                                                                                                                                                                    Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, 

LÂM NGHIỆP  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, 

UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày        / 11 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

 I.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 

Xác nhận nguồn gốc 

gỗ trước khi xuất 

khẩu  

04 ngày làm việc; 

trường hợp có thông 

tin vi phạm: 06 

ngày làm việc.  

Chi cục 

kiểm lâm 

cấp tỉnh 

 Không  x 

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 

01/9/2020 của Chính phủ Quy định Hệ 

thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

2 

Phân loại doanh 

nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ  

- Trường hợp không 

phải xác minh: 01 

ngày làm việc. 

-Trường hợp phải 

xác minh: 04 ngày 

làm việc; 13 ngày 

làm việc đối với 

trường hợp nghi ngờ 

cần kiểm tra xác 

minh. 

Chi cục 

kiểm lâm 

cấp tỉnh 

 Không x 

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 

01/9/2020 của Chính phủ Quy định Hệ 

thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 
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 II.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

bưu chính 

công 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 

Xác nhận nguồn 

gốc gỗ trước khi 

xuất khẩu 

04 ngày làm việc; 

trường hợp có 

thông tin vi phạm: 

06 ngày làm việc.  

Hạt Kiểm 

lâm cấp 

huyện 

 Không x 

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 

01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ 

thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt 

Nam. 
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 III.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường 

1 

Xác nhận Hợp đồng 

tiếp cận nguồn gen 

và chia sẻ lợi ích  

 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

UBND  

cấp xã 
 

Không  

 
 

- Luật Đa dạng sinh học số 

20/2008/QH12 của Quốc hội; 

- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ về quản lý tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ 

việc sử dụng nguồn gen. 
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