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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 116  /SNN-TCHC 
V/v cung cấp tài liệu kiểm chứng 

xác định chỉ số CCHC 

 tỉnh Quảng Trị năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Quảng Trị, ngày  22   tháng 01 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi:  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

  

Ngày 16/01/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 30/VP-

KSTTHC về việc cung cấp tài liệu kiểm chứng xác định chỉ số cải cách hành chính 

tỉnh Quảng Trị năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT thống kê danh mục các thủ tục 

hành chính giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền trên cơ sở 

các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ đã được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố (có phụ lục đính kèm). 

Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp tài liệu kiểm chứng để Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 
 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT 

THEO HÌNH THỨC LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN 
(Kèm theo Công văn số: 116 /SNN-TCHC ngày  22 /01/2020  của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

T

T 

Tên thủ tục hành chính/ 

Mã số TTHC 

Nơi tiếp 

nhận và 

trả kết quả 

Cơ quan tham gia 

giải quyết TTHC 
Cấp thực hiện 

Cơ quan 

 chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

I Lĩnh vực Thủy lợi       

1 

Thẩm định, phê duyệt, 

điều chỉnh và công bố 

công khai quy trình vận 

hành hồ chứa nước thuộc 

thẩm quyền của UBND 

tỉnh. 

Mã số: 1.003232 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

2 

Thẩm định, phê duyệt đề 

cương, kết quả kiểm định 

an toàn đập, hồ chứa thủy 

lợi thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh. 

Mã số: 1.003221 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

3 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó thiên 

tai cho công trình, vùng 

hạ du đập trong quá trình 

thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh. 

Mã số: 1.003211 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

4 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh. 

Mã số: 1.003203 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4579
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4566
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4553
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4537
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5 

Phê duyệt phương án bảo 

vệ đập, hồ chứa nước 

thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh. 

Mã số: 1.003188 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

6 

Cấp lại giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi 

trong trường hợp bị mất, 

bị rách, hư hỏng thuộc 

thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

Mã số: 1.003921 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

7 

Cấp lại giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi 

trong trường hợp 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 

Mã số: 1.003893 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

8 

Cấp giấy phép xả nước 

thải vào công trình thủy 

lợi, trừ xả nước thải với 

quy mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

Mã số: 1.004399 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

9 

Cấp gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép xả 

nước thải vào công trình 

thủy lợi trừ xả nước thải 

với quy mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

Mã số: 1.003887 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  
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10 

Cấp giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy 

lợi: Xây dựng công trình 

mới; Lập bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, 

vật tư, phương tiện; 

Khoan, đào khảo sát địa 

chất, thăm dò, khai thác 

khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, khai thác nước 

dưới đất; Xây dựng công 

trình ngầm thuộc thẩm 

quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

Mã số: 1.004427 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

11 

Cấp giấy phép hoạt động 

của phương tiện thủy nội 

địa, phương tiện cơ giới, 

trừ xe mô tô, xe gắn máy, 

phương tiện thủy nội địa 

thô sơ của UBND tỉnh 

Mã số: 2.001793 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

12 

Cấp giấy phép cho hoạt 

động trồng cây lâu năm 

trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi thuộc 

thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

Mã số: 1.004385 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

13 

Cấp giấy phép nuôi trồng 

thủy sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

Mã số: 2.001791 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

14 

Cấp gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép: Xây 

dựng công trình mới; Lập 

bến, bãi tập kết nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, 

vật tư, phương tiện; 

Khoan, đào khảo sát địa 

chất, thăm dò, khai thác 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
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khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, khai thác nước 

dưới đất; Xây dựng công 

trình ngầm thuộc quyền 

cấp phép của UBND tỉnh 

Mã số: 2.001426 

15 

Cấp gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép: 

Trồng cây lâu năm; Hoạt 

động của phương tiện 

thủy nội địa, phương tiện 

cơ giới, trừ xe mô tô, xe 

gắn máy, phương tiện 

thủy nội địa thô sơ thuộc 

quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

Mã số: 2.001401 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

16 

Cấp gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phép: Nuôi 

trồng thủy sản; Nổ mìn 

và các hoạt động gây nổ 

khác thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh 

Mã số: 1.003870 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

17 

Cấp giấy phéphoạt động 

du lịch, thể thao, nghiên 

cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ thuộc 

thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

Mã số: 2.001796 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

18 

Cấp giấy phép Nổ mìn và 

các hoạt động gây nổ 

khác thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh 

Mã số: 2.001795 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

19 

Cấp gia hạn, điều chỉnh 

nội dung giấy phéphoạt 

động du lịch, thể thao, 

nghiên cứu khoa học, 

kinh doanh, dịch vụ 

thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  
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Mã số: 1.003880 

20 

Phê duyệt, điều chỉnh 

quy trình vận hành đối 

với công trình thủy lợi 

lớn và công trình thủy lợi 

vừa do UBND tỉnh quản 

lý 

Mã số: 1.003867 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

21 

 Phê duyệt, điều chỉnh 

phương án cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trên địa bàn 

UBND tỉnh quản lý 

Mã số: 2.001804 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

II Lĩnh vực Đê điều       

1 

Cấp giấy phép cắt xẻ đê 

để xây dựng công trình 

trong phạm vi bảo vệ đê 

điều 

Mã số: 1.007942 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

2 

Cấp giấy phép khoan, 

đào trong phạm vi bảo vệ 

đê điều 

Mã số:1.007943 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

3 

Cấp giấy phép xây dựng 

cống qua đê; xây dựng 

công trình đặc biệt trong 

phạm vi bảo vệ đê điều, 

bãi sông, lòng sông 

Mã số: 1.007944 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

4 

Cấp giấy phép sử dụng 

đê, kè bảo vệ đê, cống 

qua đê làm nơi neo đậu 

tàu, thuyền, bè, mảng 

Mã số: 1.007945 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

5 

Cấp giấy phép nạo vét 

luồng lạch trong phạm vi 

bảo vệ đê điều 

Mã số: 1.007946 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

6 

Điều chỉnh giấy phép các 

hoạt động liên quan đến 

đê điều 

Mã số: 1.007947 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
http://www3.quangtri.gov.vn/Portal/portlet-params@uP_portlet_action%253Dtrue%2526uP_root%253D110%2526jspName%253DTTHC%25252Ejsp%2526MaCM%253D0010%2526MaTL%253D0180%2526MaND%253D1898@portlet-params.tag.536be73e6b0465a9.render.userLayoutRootNode.target.110.uP
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7 

Gia hạn giấy phép các 

hoạt động liên quan đến 

đê điều 

Mã số:1.007948 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

III Lĩnh vực Kiểm lâm       

1 

Phê duyệt Đề án du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, 

giải trí trong rừng đặc 

dụng đối với khu rừng 

đặc dụng thuộc địa 

phương quản lý 

Mã số:1.000084 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

2 

Phê duyệt đề án du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, 

giải trí trong rừng phòng 

hộ đối với khu rừng 

phòng hộ thuộc địa 

phương quản lý 

Mã số: 1.000081 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

3 

Quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác 

thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh 

Mã số:2.000030 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

4 

 

Phê duyệt chương trình, 

dự án và hoạt động phi 

dự án được hỗ trợ tài 

chính của Quỹ bảo vệ và 

phát triển rừng cấp tỉnh 

Mã số:1.000071 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

5 

Chuyển loại rừng đối với 

khu rừng do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định 

thành lập 

Mã số: 1.000065 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

6 

Miễn, giảm tiền chi trả 

dịch vụ môi trường rừng 

(đối với bên sử dụng dịch 

vụ môi trường rừng trong 

phạm vi địa giới hành 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 



8 

chính của một tỉnh) 

7 

Phê duyệt phương án 

quản lý rừng bền vững 

của chủ rừng là tổ chức 

Mã số:1.000055 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

8 

Nộp tiền trồng rừng thay 

thế về Quỹ Bảo vệ và 

phát triển rừng của tỉnh 

Mã số:1.003363 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

9 

Thẩm định, phê duyệt 

Phương án trồng rừng 

mới thay thế diện tích 

rừng chuyển sang sử 

dụng cho mục đích khác 

Mã số:1.003399 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

IV 
Lĩnh vực Quản lý xây 

dựng công trình 
     

 

1 

Phê duyệt Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu  

(Đối với các dự án đầu tư 

xây dựng công trình sử 

dụng vốn đầu tư công do 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quản lý) 

Mã số:1.005305 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

V 
Lĩnh vực Ứng dụng 

CNC 
     

 

1 

Công nhận doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 

Mã số:1.003388 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

2 

Công nhận lại doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

Mã số:1.003371 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

VI Lĩnh vực Thủy sản       

1 

Hỗ trợ một lần sau đầu tư 

đóng mới tàu cá 

Mã số: 1.004056 

Trung tâm 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Sở NN và 

PTNT 
 X  

 

 

(Tổng cộng: 41 Thủ tục) 
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