
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c     - T  d  - H       c 

    :          /QĐ-UBND   n    n   n          t  n        năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

P ê duyệt quy trì     i b  giải quyết t ủ tục  à   c í    

liên thông trong  ĩ   v c Lâm  g iệ  t u c    m vi  

c ức  ă g quả   ý của Sở Nông nghiệ  và P át triể   ô g t ô   

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 

Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 

c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019; 

Căn cứ N    đ n  số 61/2018/N -CP n    23 t  n  4 năm 2018 của C ín  

p ủ về t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên t ôn  tron   iải qu ết t ủ tục   n  

c ín ; N    đ n  số 107/2021/N -CP n    06 t  n  12 năm 2021 của C ín  p ủ 

sửa đổi  bổ sun  một số điều của N    đ n  số 61/2018/N -CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của C ín  p ủ về t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên t ôn  tron  

 iải qu ết t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ T ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP n    23 t  n  11 năm 2018 của  ộ 

trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn t i   n  một số qu  đ n  của 

N    đ n  số 61/2018/N -CP n    23 t  n  4 năm 2018 của C ín  p ủ về việc 

t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên t ôn  tron   iải qu ết t ủ tục   n  c ín ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 08/2022/Q -U ND n    21 t  n  3 năm 2022 của 

Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế l m việc của Ủ  ban n ân dân tỉn    n  

  n  n iệm kỳ 2021 – 2026;  

Căn cứ Qu ết đ n  số 72/2020/Q -U ND n    20 t  n  11 năm 2020 của 

Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế t ực  iện cơ c ế một cửa  một cửa liên 

t ôn  tron   iải qu ết t ủ tục   n  c ín  trên đ a b n tỉn ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 03/2021/Q -U ND n    09 t  n  02 năm 2021 của 

Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế  oạt độn  kiểm so t t ủ tục   n  c ín  

trên đ a b n tỉn ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở Nôn  n  iệp v  P  t triển nôn  t ôn tại Tờ 

tr n  số 35/TTr-SNN ngày 09 tháng 02 năm 2023. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 02 

thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



 
 

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định s  352/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định s  4011/QĐ-UBND ngày 01 

tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, ph i hợp  ở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này 

thiết lập quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính trên Hệ th ng phần 

mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đ c  ở Tài nguyên và Môi trường, Giám 

đ c  ở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  và các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 

ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- VNPT Bình Định; 

- TT TH-CB, P. HCTC; 

- Lưu: VT, K10, K13, KSTT
(C). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Gia g 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG  

TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ  CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
( an   n  t eo Qu ết đ n  số:           /Q -UBND ngày          /        /2023 của C ủ t c  U ND tỉn ) 

 
 

 

STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

1 

Phê duyệt Phương án 

trồng rừng thay thế đ i 

với trường hợp chủ dự 

án tự trồng rừng  thay 

thế 

 

1.007917.000.00.00.H08 

 

STT 8, 

Quyết định 

s  352/QĐ-

UBND ngày 

27/01/2022 

a. Trườ g  ợ  k ô g   ải kiểm tra, đá   giá P ươ g á  trồ g rừ g 

t i t  c địa 

Quyết 

định s  

412/QĐ-

UBND 

ngày 

15/2/2023 

30 ngày 

(kể từ n    

n ận được 

 ồ sơ  ợp 

lệ) 

1/2 ngày 

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến  ở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng  ử 

dụng và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm 

lâm) 

 

 

 

19,5 ngày 

 

 

Bước 2.  ở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể: 

2.1. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng phân công thụ lý: 1/2 ngày. 

2.2. Chuyên viên giải quyết, tham mưu  ở 

quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (Sở 

Nôn  n  iệp v  P  t triển nôn  t ôn  Sở Tài 

n u ên v  Môi trườn   Sở Kế  oạc  v   ầu 

tư  U ND cấp  u ện nơi có diện tíc  đất trồn  

rừn  t a  t ế): 01 ngày. 
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STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

2.3. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng thông qua kết quả: 1/2 ngày. 

2.4. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thông qua kết 

quả: 01 ngày. 

2.5. Lãnh đạo  ở Quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định: 01 ngày. 

2.6. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, 

hoàn thành thẩm định: 13 ngày  

2.7. Lãnh đạo Chi cục thông qua kết quả: 01 

ngày. 

2.8. Lãnh đạo  ở ký duyệt: 01 ngày. 

2.9. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn 

phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày. 

9,5 ngày 

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản 

phê duyệt Phương án  

1/2 ngày 

Bước 4. Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào 

sổ, trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh trả kết quả cho công dân 

b. Trườ g  ợ    ải kiểm tra, đá   giá P ươ g á  trồ g rừ g t i t  c 

địa 
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STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

45 ngày 

(kể từ n    

n ận được 

 ồ sơ  ợp 

lệ) 

1/2 ngày 

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến  ở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng  ử 

dụng và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm 

lâm) 

 

 

 

34,5 ngày 

 

 

Bước 2.  ở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thẩm định hồ sơ, giải quyết cụ thể: 

2.1. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng phân công thụ lý: 1/2 ngày. 

2.2. Chuyên viên giải quyết, tham mưu  ở 

quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (Sở 

Nôn  n  iệp v  P  t triển nôn  t ôn  Sở T i 

n u ên v  Môi trườn   Sở Kế  oạc  v   ầu 

tư  U ND cấp  u ện nơi có diện tíc  đất trồn  

rừn  t a  t ế): 01 ngày. 

2.3. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng thông qua kết quả: 1/2 ngày. 

2.4. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thông qua kết 

quả: 01 ngày. 

2.5. Lãnh đạo  ở Quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định: 01 ngày. 

2.6. Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, 

hoàn thành thẩm định: 28 ngày. 

2.7. Lãnh đạo Chi cục thông qua kết quả: 01 

ngày. 
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STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

2.8. Lãnh đạo  ở ký duyệt: 01 ngày. 

2.9. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn 

phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày. 

9,5 ngày 

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản 

phê duyệt Phương án  

1/2 ngày 

Bước 4. Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào 

sổ, trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh trả kết quả cho công dân 

2 

Phê duyệt dự toán, thiết 

kế Phương án trồng 

rừng thay thế đ i với 

trường hợp chủ dự án 

không tự trồng rừng 

thay thế 

 

1.007916.000.00.00.H08 

 

STT1, Quyết 

định s  

4011/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2022 

a. Trườ g  ợ  UBND cấ  tỉ   bố trí đất để trồ g rừ g trê  địa bà :  

30 ngày 

(kể từ n    

n ận được 

 ồ sơ  ợp 

lệ) 

 

1/2 ngày  

làm việc 

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến  ở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng  ử 

dụng và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm 

lâm). 
Quyết 

định s  

412/QĐ-

UBND 

ngày 

15/2/2023 

 

03 ngày làm 

việc 

Bước 2.  ở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu cho UBND tỉnh giao chủ đầu 

tư lập thiết kế, dự toán  cụ thể: 

2.1. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng phân công thụ lý: 1/2 ngày. 

2.2. Chuyên viên giải quyết, tham mưu: 01 

ngày. 

2.3. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 
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STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

rừng thông qua kết quả: 1/2 ngày. 

2.4. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thông qua kết 

quả: 1/2 ngày.  

2.5. Lãnh đạo  ở phê duyệt văn bản, gửi Văn 

phòng UBND tỉnh: 1/2 ngày. 

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản 

giao nhiệm vụ chủ đầu tư  lập dự toán, thiết 

kế. và chuyển văn bản đến  ở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Phòng  ử dụng và phát 

triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm). 

16 ngày  

Bước 4. Chủ đầu tư lập dự toán, thiết kế gửi 

 ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm 

định.  

04 ngày  

Bước 5.  ở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thẩm định dự toán, thiết kế, trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; cụ thể: 

5.1. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng phân công thụ lý: 1/2 ngày. 

5.2. Chuyên viên giải quyết, tham mưu: 02 

ngày. 

5.3. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng thông qua kết quả: 1/2 ngày. 

5.4. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thông qua kết 

quả: 1/2 ngày.  
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STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

5.5. Lãnh đạo  ở ký duyệt, Văn thư vào sổ và 

chuyển  kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 

1/2 ngày.  

4,5 ngày 

làm việc 

Bước 6. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản. 

1/2 ngày 

làm việc 

Bước 7. Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào 

sổ, trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh trả kết quả cho công dân 

b. Trườ g  ợ  UBND cấ  tỉ   k ô g bố trí được đất để trồ g rừ g 

trê  địa bà : 

05 ngày 

làm việc 

(kể từ n    

n ận được 

 ồ sơ  ợp 

lệ) 

 

 

1/2 ngày 

làm việc 

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh: tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến  ở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng  ử 

dụng và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm 

lâm). 

3,5 ngày 

làm việc 

Bước 2.  ở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu, giải quyết cụ thể: 

2.1. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng phân công thụ lý: 1/2 ngày. 

2.2. Chuyên viên giải quyết, tham mưu hồ sơ 

đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chấp thuận việc nộp tiền trồng rừng thay 

thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt 

Nam: 01 ngày. 
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STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

2.3. Lãnh đạo Phòng  ử dụng và phát triển 

rừng thông qua kết quả: 1/2 ngày. 

2.4. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thông qua kết 

quả: 1/2 ngày. 

2.5. Lãnh đạo  ở ký duyệt, văn thư vào sổ và 

chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 

ngày. 

01 ngày làm 

việc 

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản, 

chuyển kết quả tới Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

05 ngày 

làm việc 

(kể từ n    

n ận được 

 ồ sơ  ợp 

lệ) 

Không quy 

định 

Bước 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế xây 

dựng, phê duyệt dự toán, thiết kế trồng rừng 

theo quy định. 

30 ngày 

(kể từ n    

n ận được 

văn bản 

của  ộ 

Nông 

n  iệp 

và Phát 

Không quy 

định 

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp 

nhận trồng rừng thay thế: Phê duyệt dự toán, 

thiết kế trồng rừng thay thế theo quy định gửi 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

triển nôn  

thôn) 

03 ngày 

làm việc 

(kể từ n    

n ận được 

qu ết đ n  

phê 

du ệt dự 

to n  t iết 

kế trồn  

rừn  của 

Ủ  ban 

nhân dân 

cấp tỉn  

nơi tiếp 

n ận trồn  

rừn  t a  

t ế) 

Không quy 

định 

Bước 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thông báo hoặc giao cơ quan chuyên môn 

thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi đề nghị nộp tiền về thời gian và s  

tiền chủ dự án phải nộp để trồng rừng thay thế.  

30 ngày 

(kể từ n    

 ộ Nôn  

n  iệp v  

P  t triển 

nông 

30 ngày 

Bước 7. Chủ dự án phải nộp tiền trồng rừng 

thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

cấp tỉnh nơi chủ dự án nộp hồ sơ. 
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STT 
Tê  t ủ tục  à   

chính 

STT QTNB 

giải quyết 

t ủ tục 

hành chính 

t ay t ế t i 

Quyết đị h 

của C ủ 

tịc  UBND 

tỉ   

T ời gia  

giải quyết 

TTHC 

theo quy 

đị   

 

T ời gia  

t  c  iệ  

TTHC của 

từ g cơ 

quan 

 

Quy trì   các bước giải quyết TTHC 

TTHC 

được 

cô g bố 

t i Quyết 

đị   của 

C ủ tịc  

UBND 

tỉ   

thôn ban 

  n   oặc 

 iao cơ 

quan 

chuyên 

môn ban 

  n  văn 

bản t ôn  

báo)  

Tổ g c  g: 02 TTHC      
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