
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1205 /SNN-TCHC 
V/v tham gia ý kiến lần 2 đối với các bước 

phối hợp trong giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực nông nghiệp 

Quảng Trị, ngày 09 tháng 7 năm 2020 

   

 

                Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc nhà nước. 

 

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tài Chính và Công văn số 262/VP-KSTTHC ngày 18/5/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh về xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ 

tục hành chính; Ngày 03/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo 

và gửi Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước về tham gia ý 

kiến đối với các bước phối hợp trong quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền của Sở; Ngày 03/7/2020, Sở Nông nghiệp và 

PTNT tiếp tục tổ chức cuộc họp thống nhất sau khi lấy ý kiến bằng văn bản; trên 

cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục xây 

dựng dự thảo quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực lâm nghiệp. 

(Có danh mục và quy trình chi tiết gửi kèm). 

Để thống nhất quy trình nội bộ trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc 

Nhà nước tham gia ý kiến lần 2 đối với các bước xử lý liên thông trong quy trình 

giải quyết thủ tục hành chính. Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban 

hành; Quá thời gian trên, cơ quan nào không có ý kiến tham gia xem như đồng ý 

với Dự thảo.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu: VT, TCHC.                                 
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QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LIÊN THÔNG 
(Kèm theo công văn số  1205/SNN-TCHC ngày  09/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 
III. s

s

s

s 

Tên thủ tục hành 

chính 

Tổng thời gian 

giải quyết 

Nội dung công việc và trình tự các 

bước thực hiện 

Thời 

gian chi 

tiết 

Đơn vị thực hiện 
Người thực 

hiện 
 

IV. 1 

Chi trả phí bảo hiểm 

nông nghiệp được hỗ 

trợ từ ngân sách nhà 

nước 

2.002169.000.00.00 

.H50 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

 

Bước 2 

Xử lý, phối hợp thẩm định 

hồ sơ, soạn văn bản lấy ý  

 

4,5 ngày 

Phòng Kế hoạch 

– Tài chính, Sở 

Nông nghiệp 

PTNT 

Lãnh đạo phòng 

và Chuyên viên 

Bao gồm 

các bước: 

Phân công 

thẩm định, 

mời các đơn 

vị phối hợp, 

kiểm tra 

thẩm định 

thực địa 

(nếu có)  

Bước 3 
Ký văn bản lấy ý kiến hoặc 

Vb từ chối chi trả 
0,5 ngày 

Sở Nông nghiệp 

PTNT 

Giám đốc 

Sở/Phó Giám 

đốc Sở 

 

Bước 4 

Chuyển văn bản lấy ý kiến 

cho Sở Tài chính 

0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

 

Trả kết quả cho doanh 

nghiệp bảo hiểm (trường 

hợp từ từ chối chi trả) 

Bước 5 
Xử lý, thẩm định hồ sơ, soạn 

văn bản trả lời Sở NN PTNT 
3,5 ngày Sở Tài chính 

Lãnh đạo phòng 

và Chuyên viên 

 

Bước 6 
Ký văn bản trả lời gửi TT 

PV HCC 
0,5 ngày Sở Tài chính 

Giám đốc 

Sở/Phó Giám 

đốc Sở 

 

Bước 7 
Tiếp nhận hồ sơ, chuyển sở 

NN 
0,5 ngày 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

 

Bước 8 

Tổng hợp ý kiến của Sở Tài 

chính, dự thảo QĐ trình 

UBND tỉnh 

2,0 ngày 

Phòng Kế hoạch 

– Tài chính, Sở 

Nông nghiệp 

Lãnh đạo phòng 

và Chuyên viên 

 



PTNT 

Bước 9 
Phê duyệt VB trình UBND 

tỉnh  
0,5 ngày 

Sở Nông nghiệp 

PTNT 

Giám đốc 

Sở/Phó Giám 

đốc Sở 

 

Bước 10 
Tiếp nhận hồ sơ liên thông 

trình UBND tỉnh 
0,5 ngày 

Trung tâm 

PVHCC 
Chuyên viên 

 

Bước 11 Phê duyệt quyết định chi trả 4,0 ngày UBND tỉnh   

Bước 12 

Tiếp nhận, chuyển trả kết 

quả cho Sở Tài chính, 

NNPTNT,  Kho bạc nhà 

nước và Doanh nghiệp bảo 

hiểm 

0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC 
Chuyên viên 

 

Bước 13 

Lập lệnh chi tiền cho doanh 

nghiệp qua Kho bạc nhà 

nước 

1,0 ngày Sở Tài chính  

 

Bước 14 
Chuyển tiền cho doanh 

nghiệp bảo hiểm 
1,0 ngày 

Kho bạc nhà 

nước 
 

 

2 

 Chấm dứt việc hưởng 

hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp và hoàn 

phí bảo hiểm nông 

nghiệp 

 (mã: 

1.005411.000.00.00.H5

0.) 

 

20 ngày 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

 

Bước 2 Phân công xử lý hồ sơ 0,5 ngày 
Sở Nông nghiệp 

PTNT 

Giám đốc 

Sở/Phó Giám 

đốc Sở 

 

Bước 3 

Xử lý, thẩm định hồ sơ, soạn 

văn bản lấy ý kiến của Sở 

Tài chính và DNBH  

4,5 ngày 

Phòng Kế hoạch 

– Tài chính, Sở 

Nông nghiệp 

PTNT 

Lãnh đạo phòng 

và Chuyên viên 

 

Bước 4 Ký văn bản lấy ý kiến  0,5 ngày 
Sở Nông nghiệp 

PTNT 

Giám đốc 

Sở/Phó Giám 

đốc Sở 

 

Bước 5 
Chuyển văn bản lấy ý kiến 

cho Sở Tài chính và DNBH 
0,5 ngày 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

 

Bước 6 
Xử lý, thẩm định hồ sơ, soạn 

văn bản trả lời Sở NN PTNT 
3,5 ngày Sở Tài chính 

Lãnh đạo phòng 

và Chuyên viên 

 



Bước 8 Ký văn bản trả lời 0,5 ngày Sở Tài chính 

Giám đốc 

Sở/Phó Giám 

đốc Sở 

 

Bước 9 

Tổng hợp ý kiến của Sở Tài 

chính và DNBH, dự thảo 

QĐ trình UBND tỉnh 

2,0 ngày 

Phòng Kế hoạch 

– Tài chính, Sở 

Nông nghiệp 

PTNT 

Lãnh đạo phòng 

và Chuyên viên 

 

Bước 10 
Phê duyệt VB trình UBND 

tỉnh  
0,5 ngày 

Sở Nông nghiệp 

PTNT 

Giám đốc 

Sở/Phó Giám 

đốc Sở 

 

Bước 11 
Tiếp nhận hồ sơ liên thông 

trình UBND tỉnh 
0,5 ngày 

Trung tâm 

PVHCC 
Chuyên viên 

 

Bước 11 Phê duyệt quyết định chi trả,  4,0 ngày UBND tỉnh   

Bước 12 

Tiếp nhận, chuyển trả kết 

quả cho Sở Tài chính, Sở 

NNPTNT,Kho bạc nhà 

nước, UBND cấp huyện nơi 

có đối tượng được thụ 

hưởng và DNBH 

0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC 
Chuyên viên 

 

Bước 13 

Lập lệnh chi tiền cho doanh 

nghiệp qua Kho bạc nhà 

nước 

1,0 ngày Sở Tài chính  

 

Bước 14 

Kho bạc chuyển tiền cho 

doanh nghiệp bảo hiểm 

1,0 ngày 

Kho bạc nhà 

nước 
 

 

Doanh nghiệp bảo hiểm 

hoàn trả lại ngân sách nhà 

nước 

Doanh nghiệp 

Bảo hiểm 
 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

kể từ ngày 

UBND tỉnh 

ban hành 

QĐ, DN đến 

trực tiếp 

Kho bạc NN 

để hoàn trả 

lại ngân 

sách nhà 

nước nếu có 
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