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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 862/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 13 tháng 5 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  _________________________________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLN ngày 26 tháng 4 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 107/TTr-SNNPTNT ngày 28 tháng 4 năm 2021 và ý kiến của Chánh 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 23/BC-VPUB ngày 11 tháng 5 
năm 2021, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ 
tục hành chính tại số thứ tự 02, trang 3, Phần A - Thủ tục hành chính cấp tỉnh - 
Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2159/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; thay thế thủ tục hành 
chính tại số thứ tự 03, trang 9, Phần IV - Lĩnh vực Lâm nghiệp, Mục A - Thủ tục 
hành chính cấp tỉnh - Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết 
định số 1492/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

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

nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

Lê Huyền 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
 LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) __________________________ 
 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

bị bãi bỏ 

Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 Phân loại 
doanh nghiệp 
chế biến và 
xuất khẩu gỗ 

a) Trường hợp 
không phải xác 
minh: 05 ngày 
làm việc; 
b) Trường hợp 
phải xác minh: 
13 ngày làm việc. 
 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh 

Không - Quyết định số 
4044/QĐ-BNN-TCLN 
ngày 14/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 
1766/QĐ-BNN-TCLN 
ngày 26/4/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

2 Nộp tiền 
trồng rừng 
thay thế về 
Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển 
rừng cấp tỉnh 

Đối với trường 
hợp UBND cấp 
tỉnh bố trí đất để 
trồng rừng thay 
thế: 47 (bốn 
mươi bảy) ngày 
làm việc 
- Đối với trường 
hợp UBND cấp 
tỉnh không còn 
quỹ đất quy 
hoạch phát triển 
rừng để trồng 
rừng thay thế: 67 
(sáu mươi bảy) 
ngày làm việc. 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh 

Không - Quyết định số 
4751/QĐ-BNN-TCLN 
ngày 11/12/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 
1766/QĐ-BNN-TCLN 
ngày 26/4/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG XUẤT BẢN 
Địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Trãi 
Điện thoại: 0259.3516179 
Email:  congbao@ninhthuan.gov.vn 
Website: www.ninhthuan.gov.vn 
In tại: Công ty cổ phần In Ninh Thuận 
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