
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:  2277 /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lạng Sơn, ngày  29 tháng  11 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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 tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAṆG SƠN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ 

trưởng Bô ̣Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn , về việc công bố thủ tục hành 

chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-BNN-CN ngày 14/3/2017 của Bô ̣trưởng  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT trong lĩnh vực chăn nuôi; 

Căn cứ Quyết định số 3548/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/8/2016 của Bô ̣

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong lĩnh vực Thủy sản;  

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-BNN-TT ngày 28/10/2016 của Bô ̣trưởng  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trong lĩnh vực trồng trọt; 

Căn cứ Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31/10/2017 của Bô ̣

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 88/TTr-SNN ngày  20 tháng 11 năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 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 tỉnh Lạng Sơn.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; UBND 

các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 
- Cục KSTTHC, Văn phòng chính phủ; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Các phòng CV; 

- Lưu: VT, KSTT(HTHT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lý Vinh Quang 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, UBND CẤP HUYỆN,  

UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2277 /QĐ-UBND ngày  29  tháng 11 năm 2017 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác 

1 Bố trí, ổn định 

dân cư ngoài 

tỉnh 

70 ngày Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Số 118, đường 

Ba Sơn, thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng 

Đồng, TP Lạng 

Sơn. 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 

21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: 

thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải 

đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai 

đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 

2020; 

- Điều 7, Thông tư số 19/2015/TT-

BNNPTNT, ngày 27/4/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định 

quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện 

Chương trình bố trí dân cư theo Quyết 

định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2 Thẩm định, 

phê duyệt quy 

hoạch chi tiết 

khu, điểm tái 

định cư 

45 ngày 

làm việc  

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Số118, đường 

Ba Sơn, thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng 

Đồng, TP Lạng 

Sơn 

- Điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 

64/2014/QĐ-TTg, ngày 18/11/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách 

đặc thù về di dân, tái định cư các dự án 

thủy lợi, thủy điện; 

- Điều 4, Thông tư số 22/2015/TT-

BNNPTNT  ngày 10/6/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

thực hiện một số điều tại Quyết định số 

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách 

đặc thù về di dân, tái định cư các dự án 

thủy lợi, thủy điện; 

3 Phê duyệt chủ 

trương xây 

dựng cánh 

đồng lớn 

15 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đầy 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Số 118, đường 

Ba Sơn, thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng 

Đồng, TP Lạng 

Sơn 

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây 

dựng cánh đồng lớn; 

- Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

thực hiện một số điều tại Quyết định số 

62/2013/QĐ-TTg này 25/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách khuyến 

khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với 

tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. 
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4 Phê duyệt Dự 

án hoặc 

phương án 

cánh đồng lớn 

15 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đầy 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Số 118, đường 

Ba Sơn, thôn Đồi 

Chè, xã Hoàng 

Đồng, TP Lạng 

Sơn 

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây 

dựng cánh đồng lớn; 

- Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

thực hiện một số điều tại Quyết định số 

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách 

khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh 

đồng lớn. 

II. Lĩnh vực Chăn nuôi 

1 Cấp Giấy xác 

nhận nội dung 

quảng cáo 

thức ăn chăn 

nuôi. 

- Không 

quá 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ đăng 

ký. 

- Thời hạn 

thẩm định 

nội dung 

hồ sơ, cấp 

Giấy xác 

nhận nội 

dung 

quảng cáo 

thức ăn 

chăn nuôi: 

Không 

quá 10 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Chi cục Thú y; địa 

chỉ 33 đường Yết 

Kiêu, phường Tam 

Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

Điều 2 Thông tư số 29/2015/TT-

BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định chi tiết một số điều Nghị định số 

08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của 

Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi 

2 Cấp Giấy 

chứng nhận 

lưu hành tự do 

(Certificate of 

Free Sale 

CFS) đối với 

Giống vật nuôi 

(Bao gồm 

phôi, tinh, con 

giống vật 

- Thời hạn 

thẩm tra 

hồ sơ: 

Không 

quá 02 

ngày làm 

việc kể từ 

khi nhận 

được hồ 

sơ đăng 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; địa 

chỉ 118, đường Ba 

Sơn, thôn Đồi Chè, 

xã Hoàng Đồng, 

TP Lạng Sơn 

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục; 

hành chính lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị 

quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010; 

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 01/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT hướng dẫn việc quy định 

Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với 
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nuôi); Thức ăn 

chăn nuôi, 

chất bổ sung 

vào thức ăn 

chăn nuôi; 

Môi trường 

pha chế, bảo 

quản tinh, phôi 

động vật; Vật 

tư, hóa chất 

chuyên dùng 

trong chăn 

nuôi. 

ký. 

- Thời hạn 

cấp Giấy 

chứng 

nhận CFS: 

Không 

quá 05 

ngày làm 

việc kể từ 

khi nhâṇ 

được hồ 

sơ. 

sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập 

khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3 Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

lưu hành tự do 

(Certificate of 

Free Sale-

CFS) đối với 

Giống vật nuôi 

(Bao gồm 

phôi, tinh, con 

giống vật 

nuôi); Thức ăn 

chăn nuôi, 

chất bổ sung 

vào thức ăn 

chăn nuôi; 

Môi trường 

pha chế, bảo 

quản tinh, phôi 

động vật; Vật 

tư, hóa chất 

chuyên dùng 

trong chăn 

nuôi. 

Thời hạn 

thẩm tra 

hồ sơ: 

Không 

quá 04 

ngày làm 

việc kể từ 

khi nhận 

được đơn 

đề nghị 

cấp lại 

CFS  

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; địa 

chỉ 118, đường Ba 

Sơn, thôn Đồi Chè, 

xã Hoàng Đồng, 

TP Lạng Sơn 

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục; 

hành chính lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị 

quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010; 

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT 

ngày 01/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT hướng dẫn việc quy định 

Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với 

sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập 

khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

III. Lĩnh vực Thủy sản 

1 Cấp giấy 

chứng nhận 

đăng ký bè cá. 

Trong thời 

hạn 03 

ngày làm 

việc. 

 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; địa 

chỉ 118, đường Ba 

Sơn, thôn Đồi Chè, 

xã Hoàng Đồng, 

TP Lạng Sơn 

- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003 có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2004. 

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày tháng 

năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo cho 

người và tàu cá hoạt động thủy sản. 

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 

06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy  định về thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị 

quyết 57-NQ/CP ngày 15 tháng 12 năm 

2010 của Chính phủ. 

- Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 

10/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT" 
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ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

điều kiện nuôi thủy sản về cơ sở nuôi cá 

lồng/bè nước ngọt - điều kiện đảm bảo an 

toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường";  

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 

22/5/2013 của Bô Nông nghiệp và PTNT về 

Quản lý giống thủy sản;  

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 

03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm 

thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

IV. Lĩnh vực Trồng trọt 

1  Công nhận 

cây đầu dòng 

cây công 

nghiệp, cây ăn 

quả lâu năm 

45 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn. Địa 

chỉ: 37 đường Yết 

Kiêu, phường Tam 

Thanh, TP Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản 

xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, 

cây ăn quả lâu năm.  

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 

tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định về mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây trồng lâm 

nghiệp. 

2 Công nhận 

vườn cây đầu 

dòng cây công 

nghiêp, cây ăn 

quả lâu năm 

30 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định  

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn. Địa 

chỉ: 37 đường Yết 

Kiêu, phường Tam 

Thanh, TP Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản 

xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, 

cây ăn quả lâu năm.  

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 

tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định về mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây trồng lâm 

nghiệp. 

3 Cấp lại Giấy 

công nhận cây 

đầu dòng, 

vườn cây đầu 

dòng cây công 

nghiệp cây ăn 

quả lâu năm 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

 

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; địa 

chỉ 37 đường Yết 

Kiêu, phường Tam 

Thanh, TP Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản 

xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, 

cây ăn quả lâu năm.  

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 

tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định về mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây trồng lâm 

nghiệp. 

4 Tiếp nhận bản 

công bố hợp 

quy giống cây 

trồng 

- Nếu hồ 

sơ đầy đủ 

theo quy 

định: 07 

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

- Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận 

hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng. 
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ngày làm 

việc; 

- Nếu hồ 

sơ không 

đáp ứng 

yêu cầu 

theo quy 

định: 05 

ngày làm 

việc. 

thôn Lạng Sơn; địa 

chỉ 37 đường Yết 

Kiêu, phường Tam 

Thanh, TP Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng  Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về thủ tục chỉ 

định tổ chức chứng nhận hợp quy và thủ 

tục công bố hợp quy, công bố phù hợp quy 

định đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc 

phạm vi  quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

V. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

1 Cấp Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản 

xuất phân 

bón đối với cơ 

sở chỉ hoạt 

động đóng gói 

phân bón 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhâṇ đủ 

hồ sơ hơp̣ 

lê ̣

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; Địa 

chỉ: Số 37 đường 

Yết Kiêu, phường 

Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản 

lý phân bón; 

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 

09/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt 

và giống cây lâm nghiệp; 

- Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài Chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. 

2 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản 

xuất phân bón 

đối với cơ sở 

chỉ hoạt động 

đóng gói phân 

bón 

- 20 ngày 

làm việc 

(kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hơp̣ lê )̣ đối 

với cấp lại 

khi Giấy 

chứng 

nhận hết 

hạn. 

- 05 ngày 

làm việc 

(kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hơp̣ lê )̣ đối 

với cấp lại 

Giấy 

chứng 

nhận bị 

mất, hư 

hỏng, thay 

đổi nội 

dung  

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; Địa 

chỉ: Số 37 đường 

Yết Kiêu, phường 

Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản 

lý phân bón. 

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 

09/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt 

và giống cây lâm nghiệp. 

3 Cấp Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện buôn 

10 ngày 

làm việc 

(kể từ 

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản 

lý phân bón. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=207/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=170/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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bán phân bón ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hơp̣ lê )̣ 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; Địa 

chỉ: Số 37 đường 

Yết Kiêu, phường 

Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

4  Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện buôn 

bán phân bón 

05 ngày 

làm việc 

(kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hơp̣ lê )̣ 

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; Địa 

chỉ: Số 37 đường 

Yết Kiêu, phường 

Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản 

lý phân bón. 

 

5 Xác nhận nội 

dung quảng 

cáo phân bón 

và đăng ký hội 

thảo phân bón 

- 10 ngày 

làm việc 

(kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hơp̣ lê )̣ đối 

với xác 

nhận nội 

dung 

quảng cáo 

phân bón. 

- 01 ngày 

làm việc 

(kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hơp̣ lê )̣ đối 

với đăng 

ký hội 

thảo phân 

bón. 

Chi cục  Bảo  vệ  

thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn; Địa 

chỉ: Số 37 đường 

Yết Kiêu, phường 

Tam Thanh, TP 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản 

lý phân bón; 

- Nghị định số 181/20I3/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quảng 

cáo. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

STT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Kinh tế hơp̣ tác 

1 Bố trí ổn định 

dân cư ngoài 

huyện, trong 

tỉnh 

60 ngày Trụ sở UBND cấp 

huyện 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 

21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: 

thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải 

đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai 

đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 

2020; 

- Điều 6, Thông tư số 19/2015/TT-

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


9 

 

BNNPTNT, ngày 27/4/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định 

quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện 

Chương trình bố trí dân cư theo Quyết 

định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ./. 

2 Bố trí ổn định 

dân cư trong 

huyện 

30 ngày Trụ sở UBND cấp 

huyện 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 

21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: 

thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải 

đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai 

đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 

2020; 

- Điều 5, Thông tư số 19/2015/TT-

BNNPTNT, ngày 27/4/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định 

quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện 

Chương trình bố trí dân cư theo Quyết 

định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ./. 

3 Cấp giấy 

chứng nhận 

kinh tế trang 

trại 

13 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

Trụ sở UBND cấ p 

huyện 

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 

13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận kinh tế trang trại. 

4 Cấp đổi giấy 

chứng nhận 

kinh tế trang 

trại 

13 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

Trụ sở UBND cấp 

huyện 

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 

13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận kinh tế trang trại. 

5 Cấp lại giấy 

chứng nhận 

kinh tế trang 

trại 

05 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

Trụ sở UBND cấp 

huyện 

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 

13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận kinh tế trang trại. 

6 Thẩm định, 

phê duyệt dự 

án hỗ trợ phát 

triển sản xuất 

thuộc Chương 

trình 135 giai 

đoạn 3. 

15 ngày Trụ sở UBND cấp 

huyện 

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 

13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định về Tiêu chí và Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận kinh tế trang trại. 

7 Thẩm định, 

phê duyệt dự 

án chuyển đổi 

cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi 

có giá trị kinh 

15 ngày 

làm việc  

Trụ sở UBND cấp 

huyện 

 Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 

29/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ 

trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết 

định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
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tế theo quy 

hoạch thuộc 

Chương trình 

30a 

đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển 

sản xuất quy định tại Nghị quyết số 

30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

STT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác 

1 Xác nhận việc 

thực hiện hợp 

đồng liên kết 

và tiêu thụ 

nông sản 

Ngay khi 

tiếp nhận 

hồ sơ 

Trụ sở UBND cấp 

xã 

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây 

dựng cánh đồng lớn; 

- Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

thực hiện một số điều tại Quyết định số 

62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách 

khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn 

với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng 

lớn; 

II. Lĩnh vực Trồng trọt 

1 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 

05 ngày 

làm việc. 

Trụ sở UBND cấp 

xã 

Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 

27/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực 

hiện nội dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa quy định tại  Điều 4 của 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 

4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng 

lúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


