
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN 
CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Số:            /TB-CCKL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Phú Yên, ngày       tháng      năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Lâm 
nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm 

 
 Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1217/QĐ-

UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong đó, thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực Lâm nghiệp có 16 bộ  thủ tục hành chính; 

 Chi cục Kiểm lâm Phú Yên thông báo niêm yết công khai Thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp đến tổ chức, cá nhân biết thực hiện, như sau: 

 1. Về Danh mục thủ tục hành chính niêm yết công khai: Gồm 16 Bộ thủ tục 
hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 
13/9/2021của UBND tỉnh  (cụ thể theo phụ lục gửi kèm)  

 2. Tổ chức, niêm yết công khai 

 - Niêm yết công khai trên Bảng thông báo tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm 
Phú Yên, số 48 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên và tại 
Văn phòng Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố.  

 - Công khai trên trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm, tại địa chỉ: 
http://kiemlam.phuyen.gov.vn. Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT 
Phú Yên, tại địa chỉ: http://snnptnt.phuyen.gov.vn. Cổng dịch vụ công trực tuyến 
của tỉnh, tại địa chỉ https://www.congdichvucong.phuyen.gov.vn. 

 3. Tiếp nhận hồ sơ 

 Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên, số 206A Trần Hưng 
Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Cổng dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh tại địa chỉ https://congdichvucong.phuyen.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính 
công ích. 

 Tuy nhiên, trong thời gian tỉnh Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội để phòng 
chống dịch theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên tại Thông báo số 
156/TBUBND ngày 24/6/2021 và Thông báo số 67/TB-SNN ngày 28/6/2021 của 
Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ 
tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: 
https://congdichvucong.phuyen.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, kể 
tỉnh từ ngày 25/6/2021 đến khi có thông báo mới. 

 Chi cục Kiểm lâm Phú Yên thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết thực 
hiện./. 
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 (Thông báo này thay thế Thông báo số 845/TB-CCKL ngày 17/8/2021 của 
Chi cục Kiểm lâm về Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
về lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm) 

 
Nơi nhận:       KT.CHI CỤC TRƯỞNG 
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;    PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 
- Trung tâm PV HCC (để biết); 
- Lãnh đạo Chi cục; 
- Các Hạt KL (niêm yết tại đơn vị);        
- Trang website CCKL (Đoàn); 
- Các phòng, đội (p/hợp); 
- Lưu: VT, HCTH (V).              
               Nguyễn Nghĩa 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA, LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM  
(kèm theo Thông báo số         /TB-CCKL ngày     /9 /2021 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

III. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP: 16 TTHC 
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 

50 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 
 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017 
số 16/2017/QH14 Luật Lâm 
nghiệp. 
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ. 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
4868/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
10/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn 

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 

50 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 
 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017 
số 16/2017/QH14 Luật Lâm 
nghiệp. 
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ. 

3 Quyết định chủ 
trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác 

Thẩm quyền của 
Quốc hội: 
- UBND tỉnh đến Bộ 
Nông nghiệp và 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 

Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017 
số 16/2017/QH14 Luật Lâm 
nghiệp. 
- Nghị định số 83/2020/NĐ-

Thực hiện theo 
Quyết định số  
2762/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

PTNT: 55 ngày làm 
việc. 
- Thủ tướng Chính 
phủ, Quốc hội: Thực 
hiện theo Quy chế 
làm việc của Chính 
phủ, Quốc hội. 
Thẩm quyền của 
Thủ tướng Chính 
phủ: 
- UBND tỉnh đến Bộ 
Nông nghiệp và 
PTNT: 55 ngày làm 
việc. 
- Thủ tướng Chính 
phủ: Thực hiện theo 
Quy chế làm việc 
của Chính phủ. 
Thẩm quyền của Hội 
đồng nhân dân tỉnh: 
- Sở Nông nghiệp và 
PTNT đến UBND 
tỉnh: 45 ngày làm 
việc. 
- Hội đồng nhân dân 
tỉnh: thực hiện theo 
Quy chế làm việc 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh. 

công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

CP ngày 15/7/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Lâm nghiệp. 
 

22/7/2020 của Bộ 
Nông nghiệp và 
PTNT 

4 Thủ tục phê duyệt 
chương trình, dự án 

40 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 

Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017 
số 16/2017/QH14 Luật Lâm 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và hoạt động phi dự 
án được hỗ trợ tài 
chính của Quỹ bảo 
vệ và phát triển rừng 
cấp tỉnh 

sơ theo quy định. 
 

hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

nghiệp. 
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ. 

4868/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
10/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn 

5 Chuyển loại rừng 
đối với khu rừng do 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định 
thành lập 

60 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 
 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017 
số 16/2017/QH14 Luật Lâm 
nghiệp. 
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ. 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
4868/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
10/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp 
và PTNT 

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 chính của 
một tỉnh) 

15 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 
 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Không - Luật Lâm nghiệp năm 2017 
số 16/2017/QH14 Luật Lâm 
nghiệp. 
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16/11/2018 của Chính 
phủ. 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
4868/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
10/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn 

7 Phê duyệt phương 
án quản lý rừng bền 
vững của chủ rừng 

23 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 

Không Thông tư số 28/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
4868/QĐ-BNN-
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

là tổ chức  tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

triển nông thôn. TCLN ngày 
10/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn 

8 Nộp tiền trồng rừng 
thay thế về Quỹ Bảo 
vệ và phát triển 
rừng cấp tỉnh 

- 47 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định 
(Trường hợp UBND 
cấp tỉnh bố trí đất để 
trồng rừng thay thế) 
- 67 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định 
(Trường hợp UBND 
cấp tỉnh không còn 
quỹ đất quy hoạch 
phát triển rừng để 
trồng rừng thay thế). 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Không Thông tư số 13/2019/TT-
BNNPTNT ngày 25/10/2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
4751/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
11/12/2019 của 
Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn 

9 Thẩm định, phê 
duyệt phương án 
trồng rừng thay thế 
diện tích rừng 
chuyển sang mục 
đích khác 

35 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 

Không Thông tư số 13/2019/TT-
BNNPTNT ngày 25/10/2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

10 Phê duyệt, điều 
chỉnh, thiết kế dự 
toán công trình lâm 
sinh (đối với công 

19 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 

Không Thông tư số 13/2019/TT-
BNNPTNT ngày 25/10/2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
4751/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trình lâm sinh thuộc 
dự án do Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh 
quyết định đầu tư) 

công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

11/12/2019 của 
Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn 

11 Công nhận nguồn 
giống cây trồng lâm 
nghiệp 

18 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 
 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

- Công nhận 
lâm phần 

tuyển chọn là 
600.000 đ/01 

giống. 
- Công nhận 

vườn giống là 
2.400.000 
đ/01 vườn 

giống. 
- Công nhận 
nguồn gốc lô 
giống, lô con 

giống là 
600.000 đ/01 

lô giống. 

Thông tư số 28/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Thông tư số 30/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Thông tư số 14/2018/TT-
BTC ngày 07/02/2018 của Bộ 
Tài chính. 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
4868/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
10/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 
thôn 

12 Phê duyệt khai thác 
động vật rừng thông 
thường từ tự nhiên. 

07 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định. 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 

Không Thông tư 27/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16 /12/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Thực hiện theo 
Quyết định số 
4868/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
10/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp 
và PTNT 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chính công ích. 
13 Đăng ký mã số cơ 

sở nuôi, trồng các 
loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy 
cấp thuộc Phụ lục 
II, III Cites. 

- 05 ngày làm việc 
không cần kiểm tra 
thực tế kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo 
quy định (hồ sơ hợp 
lệ).  
- 30 ngày làm việc 
cần kiểm tra thực tế 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định 
(hồ sơ không hợp 
lệ). 
 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Không Nghị định 06/2019/NĐ-CP 
ngày 22/01/2019 của Chính 
phủ  

Thực hiện theo 
Quyết định số 
818/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
08/3/2019 của Bộ 
Nông nghiệp và 
PTNT 

14 Xác nhận bảng kê 
lâm sản 

10 ngày làm việc - Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Không Thông tư số 27/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quy định về 
quản lý, truy xuất nguồn gốc 
lâm sản. 

Theo quyết định 
4868/QĐ-BNN-
TCLN ngày 
10/12/2018 của 
Bộ Nông nghiệp 
và PTNT 

15 Phân loại doanh 
nghiệp chế biến và 
xuất khẩu gỗ 

- Trường hợp không 
phải xác minh: 01 
ngày làm việc. 

- Trường hợp phải 
xác minh: 04 ngày 
làm việc; 13 ngày 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 

Không Nghị định số 102/2020/NĐ-
CP ngày 01/9/2020 của Chính 
phủ 

4044/QĐ-
BNNTCLN ngày 
14/10/2020 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cách thức thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm việc đối với 
trường hợp nghi ngờ 
cần kiểm tra xác 
minh. 

. 

g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

16 Xác nhận nguồn gốc 
gỗ trước khi xuất 
khẩu 

04 ngày làm việc; 
trường hợp có thông 
tin vi phạm: 06 ngày 
làm việc. 

- Nộp trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh. - Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh 
Phú Yên tại địa chỉ 
http://dichvucon 
g.phuyen. gov.vn - 
Nộp qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Không Nghị định số 102/2020/NĐ-
CP ngày 01/9/2020 của Chính 
phủ 

4044/QĐ-
BNNTCLN ngày 
14/10/2020 
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