
Phụ lục I  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LẠNG SƠN 

 (Kèm theo Quyết định số  63 /QĐ-UBND  ngày 08  tháng  01  năm 2022  của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, bổ 

sung 
Theo quy định Đã cắt giảm 

I LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (01 TTHC) 

01 

1.0080

03.000.

00.00.H

37 

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 

-Trường  hợp  cấp 

Quyết định: Thời hạn 

25 ngày làm việc kể từ  

ngày  nhận  được hồ sơ 

hợp lệ. 

 

-Trường  hợp  phục hồi  

Quyết  định: Thời hạn  

05  ngày  làm việc, kể 

từ ngày nhận được  văn  

bản  báo cáo  đáp  ứng  

tiêu chuẩn quốc gia 

hoặc tiêu chuẩn cơ sở. 

 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực 

vật. Địa chỉ: Số 59 

đường Yết  Kiêu, 

phường Tam  Thanh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

Phí: 2.000.000 

đồng/lần bình 

tuyển, công 

nhận 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ qua dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvuco

ng.langson.gov

.vn.  

Nghị quyết số 

22/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng 

Sơn quy định 

mức thu, nộp 

phí bình tuyển, 

công nhận cây 

mẹ, cây đầu 

dòng, vườn cây 

đầu dòng, vườn 

giống cây lâm 

nghiệp, rừng 

giống trên địa 

bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


2 

Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, bổ 

sung 
Theo quy định Đã cắt giảm 

II LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (02 TTHC) 

02 

1.0000

52.000.

00.00.H

37 

Công nhận nguồn 

giống cây trồng 

lâm nghiệp 

18 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

15 ngày làm 

việc  kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

(Theo Quyết 

định số 974/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2020) 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Chi cục Kiểm lâm. 

Địa chỉ: số 18 đường 

Trần Hưng Đạo, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Phí bình tuyển, 

công nhận cây 

đầu dòng, vườn 

cây đầu dòng 

đối với cây lâm 

nghiệp; cây mẹ 

của cây lâm 

nghiệp: 

2.000.000 đồng/ 

lần bình tuyển, 

công nhận. 

- Phí bình tuyển, 

công nhận vườn 

giống cây lâm 

nghiệp, rừng 

giống: 

5.000.000 đồng/ 

lần bình tuyển, 

công nhận 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvuco

ng.langson.gov

.vn/  

 

Nghị quyết số 

22/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng 

Sơn 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ 

sơ 

TTHC  

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, bổ 

sung 
Theo quy định Đã cắt giảm 

03 

1.0048

15.000.

00.00.H

37 

Đăng ký mã số cơ sở 

nuôi, trồng các loài 

động vật rừng, thực 

vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm Nhóm II 

và động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp 

thuộc Phụ lục II và 

III CITES 

- Trường hợp không cần 

kiểm tra thực tế: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

 - Trường hợp cần kiểm 

tra thực tế: 30 ngày kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

     Đối với các loài 

động vật hoang dã 

thuộc Phụ lục CITES 

thuộc các lớp thú, chim, 

bò sát lần đầu tiên đăng 

ký nuôi tại cơ sở:  

+Thời gian Cơ quan 

cấp mã số gửi văn bản 

đề nghị xác nhận đến 

Cơ quan khoa học 

CITES Việt Nam: 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. 

+Thời gian Cơ quan 

khoa học CITES Việt 

Nam trả lời bằng văn 

bản: 15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

văn bản của Cơ quan 

cấp mã số 

- Trường hợp cần 

kiểm tra thực tế 

(trừ trường hợp 

các loài động vật 

hoang dã thuộc 

Phụ lục CITES 

thuộc các lớp thú, 

chim, bò sát lần 

đầu tiên đăng ký 

nuôi tại cơ sở): 

12 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

(Theo Quyết 

định số 864/QĐ-

UBND ngày 

24/4/2021)  

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ Đối với loài Thủy 

sản: Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn Lạng Sơn. Địa 

chỉ: số 118 Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, xã 

Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

+ Đối với loài không 

phải Thủy sản: Chi 

cục Kiểm lâm. Địa 

chỉ: số 18 đường Trần 

Hưng Đạo, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

Không quy định 

- Tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả trực tiếp. 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Tiếp nhận hồ 

sơ qua dịch vụ 

công trực tuyến 

tại địa chỉ 

http://dichvuco

ng.langson.gov

.vn/ 

 

Nghị định số 

84/2021/NĐ-CP 

ngày 22/9/2021 

của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP 

ngày 22/01/2019 

của Chính phủ. 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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