Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƢƠNG
(Kèm theo Quyết định số 2572 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

Stt

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Số hồ sơ TTHC
Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ
TTHC

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (đã được công bố tại Quyết định số 657/QĐ-UBND, ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải
Dương)
1

T-HDU-279258TT

2

T-HDU-279259TT

Thủ tục thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy
Thủ tục thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công
nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông
thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (đã được công bố tại Quyết định số 969/QĐ-UBND, ngày 27/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
1

HDU-281435

2

HDU-281437

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9
năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong
lĩnh vực nông nghiệp

III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (đã được công bố tại Quyết định số 657/QĐ-UBND, ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
1

T-HDU-279231TT

2

T-HDU-279232TT

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và
Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu
giống cây lâm nghiệp thay thế thông tư
năm

1

Stt
3

Số hồ sơ TTHC
T-HDU-279228TT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ
TTHC

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây 180/2011/TT-BTC
công nghiệp cây ăn quả lâu năm

IV. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (đã được công bố tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 11/3/2016, Quyết định số 2985/QĐ-UBND, ngày
02/10/2017, Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày
Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng 16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm
sản
phòng hộ của tổ chức

1

HDU-281628

2

HDU-281629

3

HDU-281630

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài
nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp
luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

4

HDU-281632

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ
không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ
theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của tổ chức

5

HDU-281633

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ
không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ
theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng

6

T-HDU-279245TT

Giao rừng đối với tổ chức

7

HDU-281624

Cho thuê rừng đối với tổ chức

8

T-HDU-279405TT

Thủ tục Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm c
và điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

9

T-HDU-279255TT

Thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm đ
khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng

10

HDU-281621

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức,

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

2

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ
TTHC

cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi một
tỉnh)
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019
của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động
Giao nộp gấu cho nhà nước
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công
Thủ tục Đăn g ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực
trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định vật hoang dã nguy cấp
tại các Phụ lục II, III của CITES

11

T-HDU-279243-TT

12

T-HDU-279242-TT

13

T-HDU-279257-TT

14

HDU-281625

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày
nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng 16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm
do địa phương quản lý
sản

15

HDU-281626

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự
nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các
chủ rừng do địa phương quản lý

V. LĨNH VỰC THỦY LỢI (đã được công bố tại Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
1

BNN-HDU-288337

Cấp lại giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của
thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
quyền cấp phép của UBND tỉnh
Luật Thủy lợi

2

BNN-HDU-288338

Cấp lại giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình
thủy lợi trong tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do
chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm
quyền cấp phép của UBND tỉnh

3

BNN-HDU-288342

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm
quyền cấp phép của UBND tỉnh.

4

BNN-HDU-288350

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công

3

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ
TTHC

trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN (đã được công bố tại Quyết định số 657/QĐ-UBN ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
1

T-HDU-279213TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

2

T-HDU-279212-TT

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác thủy sản

3

T-HDU-279214-TT

Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

4

T-HDU-279215-TT

Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

5

T-HDU-279217-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

6

T-HDU-279221-TT

Thủ tục kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu

7

T-HDU-279216-TT

Thủ tục cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

8

T-HDU-279218-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

9

T-HDU-279219-TT

Thủ tục đăng ký Danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên

10

T-HDU-279220-TT

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

11

T-HDU-279222-TT

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo
môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Thủy sản

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG NÔNG LÂM SẢN, THỦY SẢN (đã được công bố tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND, ngày
02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
1

T-HDU-279260-TT

2

T-HDU-279261-TT

3

HDU-281605

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày
điều kiện an toàn thực phẩm
25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận
cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

4

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ
TTHC
thôn

Stt

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
Số hồ sơ TTHC
Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ
TTHC

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (đã được công bố tại Quyết định số 657/QĐ-UBND, ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải
Dương)
1

T-HDU-279398TT

2

T-HDU-279399TT

3

T-HDU-279400TT

Thủ tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

- Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy
định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công
Thủ tục thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn
nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông
mới
thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây
Thủ tục đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày
13/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm
pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban
hành.

II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (đã được công bố tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 11/3/2016; Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày
04/12/2017; Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
1

HDU-281639

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

2

HDU-281640

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

3

HDU-281642

Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

4

HDU-281643

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày

5

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính
rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

5

HDU-281644

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng
phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

6

HDU-281646

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ
không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ
theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

7

T-HDU-279403TT

Đóng dấu búa kiểm lâm

8

T-HDU-279401TT

Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển gấu có gắn chíp điện tử

9

HDU-281545

Thủ tục Khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng là rừng sản
xuất

10

HDU-281546

Thủ tục Tận dụng gỗ rừng tự nhiên

11

HDU-281547

Thủ tục Tận thu gỗ rừng tự nhiên

12

T-HDU-279402TT

Xác nhận nguồn gốc lâm sản

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ
TTHC
16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm
sản

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày
16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm
sản

14

T-HDU-279408TT

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019
đích thương mại
của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi , bổ sung loài nuôi động ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực
vật hoang dã nguy cấp
vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

15

T-HDU-279407-TT

Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác

13

BNN-HDU-287762

6

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ
TTHC
I. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT (đã được công bố tại Quyết định số 969/QĐ-UBND, ngày 27/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9
HDU-281440
1
năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định
quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong
lĩnh vực nông nghiệp
II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (đã được công bố tại Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 và Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày
04/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
Thủ tục thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày
T-HDU-2794191
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi
điểm k khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
TT
hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

2

HDU-281548

3

HDU-281549

Thủ tục Khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng là rừng Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày
sản xuất
16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm
sản
Thủ tục Tận dụng gỗ rừng tự nhiên

4

HDU-281550

Thủ tục Tận thu gỗ rừng tự nhiên

7

