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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH  

(Ban hành kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNN ngày       tháng      năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

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 Trồng trọt 

1 

Thủ tục Cấp Quyết 

định, phục hồi Quyết 

định công nhận cây 

đầu dòng, vườn cây 

đầu dòng, cây công 

nghiệp, cây ăn quả lâu 

năm nhân giống bằng 

phương pháp vô tính  

 

        MS. 1.008003 

- Cấp Quyết định công nhận cây đầu 

dòng, vườn cây đầu dòng: 25 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

- Phục hồi Quyết định công nhận cây 

đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn 

cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn 

quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở. 

Sở  

Nông 

nghiệp 

và  

Phát 

triển 

nông 

thôn 

 Không  X 

- Luật Trồng trọt số 

31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 

 

 - Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 

ngày 13/12/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trồng trọt về giống cây 

trồng và canh tác.  

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=10431&qdcbid=7257&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

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 Trồng trọt 

1 

Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng 

lúa  

    MS. 1.008004 

05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được bản đăng ký 

chuyển đổi hợp lệ và phù 

hợp.  

Ủy 

ban 

nhân 

dân 

cấp 

xã  

 Không  X 

- Luật Trồng trọt số 

31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.  

-Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 

13/12/2019 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trồng trọt về 

giống cây trồng và canh tác.    

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=10431&qdcbid=7257&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH  

(Ban hành kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNN ngày       tháng      năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình) 
 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

  TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ 

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

Lĩnh vực Trồng trọt 

1 1.000036.000.00.00.H42 
Công nhận cây đầu dòng cây công 

nghiệp, cây ăn quả lâu năm  - Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 

ngày 19/11/2018. 

  

- Nghị định số 94/2019/NĐCP ngày 

13/12/2019 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trồng trọt về giống cây 

trồng và canh tác  

 

 Thủ tục hành chính này được 

ban hành tại  Quyết định số 

563/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc công bố Danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

2 1.000019.000.00.00.H42 
Công nhận vườn cây đầu dòng cây 

công nghiệp, cây ăn quả lâu năm  

3 1.000007.000.00.00.H42 
Cấp lại Giấy công nhận cây đầu 

dòng, vườn cây đầu dòng cây công 

nghiệp cây ăn quả lâu năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=103141&qdcbid=681&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=103139&qdcbid=681&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=101993&qdcbid=681&r_url=danh_sach_tthc
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

  TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý  

quy định bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

Ghi chú 

Lĩnh vực Trồng trọt 

1 1.003530.000.00.00.H42 

Thủ tục đăng ký chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 

sang trồng cây hàng năm 

hoặc trồng lúa kết hợp nuôi 

trồng thủy sản trên đất trồng 

lúa  

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 

ngày 19/11/2018.  
 

- Nghị định số 94/2019/NĐCPngày 

13/12/2019 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trồng trọt về giống cây 

trồng và canh tác. 

Thủ tục hành chính này được ban 

hành tại  Quyết định số 563/QĐ-

UBND ngày 18/12/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Ninh Bình về 

việc công bố Danh mục TTHC 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=103408&qdcbid=681&r_url=danh_sach_tthc
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