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NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

CÁC LĨNH VỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC THỦY SẢN 

1. Tên thủ tục: Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn quản lý) 

Trình tự thực hiện:  

a) Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận một cửaỦy ban nhân dân cấp 

huyện kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ 

sơ; 

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét 

tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông 

báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung; 

d)Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên 

phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý; 

đ) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo Phương án bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện 

đồng quản lý; cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế 

(nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng theo Mẫu số 06.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-

CP. Trường hợp không công nhận và không giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu 

chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có). 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến 

thực hiện đồng quản lý theo Mẫu số 02.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 
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c) Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 03.BT Phụ lục 

Iban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

d) Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

đ) Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 05.BT Phụ lục 

Iban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 

a) Công khai phương án: 03 ngày làm việc; 

b) Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức cộng đồng. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định công nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức cộng đồng. 

Phí, lệ phí (nếu có):Chưa có văn bản quy định. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến 

thực hiện đồng quản lý theo Mẫu số 02.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

c) Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 03.BT Phụ lục 

Iban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

d) Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

đ) Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 05.BT Phụ lục 

Iban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

a) Thành viên là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống và được hưởng lợi từ 

nguồn lợi thủy sản tại khu vực đó; 

b) Đăng ký tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại một 

khu vực địa lý xác định chưa được giao quyền quản lý cho tổ chức, cá nhân khác; 

c) Có phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quy chế hoạt động 

của tổ chức cộng đồng. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Thủy sản năm 2017; 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. 
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Mẫu số 01.BT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ GIAO QUYỀN QUẢN LÝ  

CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỒNG QUẢN LÝ  

TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh…. 

                 hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố….. 

Tên tôi là:……… ..... ……………………………… Giới tính:………….. 

Ngày tháng năm sinh:……………… . ……………. Dân tộc: …………...  

Mã số định danh/Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:…………

 .............................................................................................................................  

Nghề nghiệp:……………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………. … 

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………… …….. 

Là người đại diện cho [Tên tổ chức cộng đồng] 

Từ nhu cầu và sự tự nguyện của các thành viên trong cộng đồng với mục tiêu 

cùng chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

với Nhà nước, chúng tôi [Tên tổ chức cộng đồng], được thành lập theo Quyết định 

số ….. ngày…..tháng ….. năm (nếu có), nhận thấy [khu vực dự kiến thực hiện 

đồng quản lý] có nguồn lợi thủy sản cần được quản lý và bảo vệ nhằm duy trì sinh 

kế bền vững cho người dân có hoạt động thủy sản tại đây.  

Do đó, các thành viên [Tên tổ chức cộng đồng] đã thảo luận và thống nhất 

xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý tại [khu vực dự kiến 

thực hiện đồng quản lý] để thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản, với nội dung chính như sau: 

1. Quyền quản lý đề nghị được giao [theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Luật Thủy 

sản]. 

2. Vị trí, ranh giới khu vực địa lý đề nghị được giao [nêu rõ tên khu vực và 

tọa độ khu vực (nếu có)]. 
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3. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; Quy chế hoạt động của 

tổ chức cộng đồng. 

(Chi tiết tại hồ sơ gửi kèm). 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh…. hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành 

phố…..  xem xét, quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho [Tên tổ chức cộng 

đồng]. 

Chúng tôi cam kết sẽ quản lý khu vực được giao theo nội dung được công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tuân thủ các quy định của pháp luật./. 

 

..........., ngày ...... tháng ........năm 20…. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02.BT 

 

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ  

VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

__________ 

Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực 

hiện đồng quản lý gồm các thông tin chủ yếu như sau: 

1. Thông tin chung 

a) Tổ chức cộng đồng: tên tổ chức cộng đồng; số lượng thành viên. 

b) Khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý: vị trí, ranh giới, tọa độ (nếu có), 

bao gồm sơ đồ vị trí khu vực kèm theo. 

2. Sự cần thiết thực hiện đồng quản lý 

(Nêu thông tin về hiện trạng nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác, nuôi 

trồng thủy sản, du lịch giải trí kết hợp hoạt động thủy sản, kinh tế xã hội; khó 

khăn, thách thức tại khu vực thực hiện đồng quản lý; dự kiến những vấn đề có thể 

khắc phục khi thực hiện đồng quản lý hoặc thông tin khác (nếu có) để từ đó thấy 

được sự cần thiết thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu 

vực nêu trên) 

3. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực thực 

hiện đồng quản lý 

a) Mục tiêu, đối tượng thủy sản cần bảo vệ. 

b) Phương án tổ chức bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản. 

c) Phương án tổ chức hoạt động nuôi trồng thủy sản (nếu có). 

d) Phương án tổ chức du lịch giải trí kết hợp hoạt động thủy sản (nếu có). 

đ) Phương án tổ chức hoạt động khác (nếu có). 

4. Giải pháp và tổ chức thực hiện phương án 

(Nêu chi tiết hoạt động để thực hiện phương án; nhiệm vụ của tổ chức cộng 

đồng và các bên liên quan để thực hiện phương án và nội dung khác (nếu có)) 
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Mẫu số 03.BT 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của tổ chức cộng đồng 

__________ 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

(Tên tổ chức cộng đồng, nguyên tắc, mục đích hoạt động của tổ chức cộng 

đồng)  

Chương II 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

(Quy định về đăng ký tham gia tổ chức cộng đồng và chấm dứt tư cách thành 

viên tổ chức cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của thành viên tổ chức cộng đồng; quyền 

và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình không phải là thành viên tổ chức cộng đồng 

tham gia hoạt động thủy sản tại khu vực đồng quản lý (nếu có)) 

 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

Điều….: Ban đại diện của tổ chức cộng đồng 

1. Ban đại diện hoặc ban tương đương của tổ chức cộng đồng có tư cách pháp 

nhân (sau đây gọi là Ban đại diện) do thành viên tổ chức cộng đồng bầu, có trách 

nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của tổ chức cộng đồng, kết nối giữa cộng đồng 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

Điều….: Người đại diện tổ chức cộng đồng 

1. Người đại diện tổ chức cộng đồng là người thuộc Ban đại diện, do thành 

viên tổ chức cộng đồng bầu.  

2. Nhiệm vụ cụ thể 

Điều….: Đội tuần tra, giám sát  

1. Đội tuần tra, giám sát do Ban đại diện phân công, thực hiện tuần tra, giám 

sát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực được giao quản lý; phối hợp với cơ 
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quan chức năng và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm tra, giám sát, 

lập biên bản và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.  

2. Nhiệm vụ cụ thể 

Điều….: Đội tự quản 

1. Đội tự quản được tổ chức theo nghề khai thác; theo lĩnh vực hoạt động 

hoặc theo đơn vị hành chính do các thành viên tổ chức cộng đồng tự nguyện tham 

gia. Đội thực hiện nhiệm vụ theo quy chế của tổ chức cộng đồng và phân công 

của Ban đại diện.  

2. Nhiệm vụ cụ thể. 

Điều….: Các đội khác (nếu có) 

1. Các đội khác theo nhu cầu của tổ chức cộng đồng.  

2. Nhiệm vụ cụ thể. 

(Mỗi ban, đội có người đứng đầu và các thành viên) 

Điều….: Nhiệm vụ của tổ chức cộng đồng: tuyên truyền, tập huấn; tuần tra, 

kiểm soát; tái tạo nguồn lợi thủy sản; thu thập thông tin, đánh giá hiện trạng nguồn 

lợi thủy sản, kinh tế xã hội và nhiệm vụ khác (nếu có). 

Chương IV 

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

Điều….: Bầu cử Ban đại diện, người đại diện của tổ chức cộng đồng.  

Điều….: Chế độ họp định kỳ hằng năm hoặc đột xuất của tất cả thành viên 

tổ chức cộng đồng; chế độ họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban đại diện, Đội tuần 

tra, giám sát, Đội tự quản và các Đội khác. 

Điều….: Tài chính cho hoạt động của tổ chức cộng đồng (quy định về thu, 

chi và thành lập quỹ cộng đồng (nếu có)). 

Điều….: Chia sẻ lợi ích của thành viên trong tổ chức cộng đồng (nếu có). 

Điều….: Tuần tra, kiểm soát và phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực thực 

hiện đồng quản lý. 

Điều….: Giải thể tổ chức cộng đồng. 

Điều….: Cơ chế khác (nếu có). 

 

Chương V 

QUY CHẾ VỀ HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN 
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Điều….: Quy định về hoạt động được hoặc không được thực hiện. 

Điều….: Quy định cụ thể về: nuôi trồng thủy sản; bảo vệ và khai thác nguồn 

lợi thủy sản; du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản; hoạt động khác của tổ 

chức cộng đồng (nếu có). 

Chương VI 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 
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Mẫu số 04.BT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________ 

 

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

 

1. Thông tin của tổ chức cộng đồng: 

- Tên tổ chức cộng đồng: …………………………………… . ………….. 

- Tổ chức cộng đồng được thành lập theo Quyết định số …..... .. .....……..   

ngày…… tháng ….. năm ….. (nếu có) 

- Số lượng thành viên: …………………… ..... …………………………... 

- Thành phần tham gia tổ chức cộng đồng:……… . ……………………… 

2. Thông tin người đại diện của tổ chức cộng đồng (Đối với trường hợp 

đề nghị thay đổi người đại diện của tổ chức cộng đồng): 

- Họ và tên:… .. …………………………….. Giới tính:…………………. 

- Ngày tháng năm sinh:…… ... ……… Dân tộc: ……. Quốc tịch:………. 

- Mã số định danh/Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:… …

 .............................................................................................................................  

- Nghề nghiệp: ………………………… ................ ……………………… 

- Chỗ ở hiện tại:………………….......... …………………………………. 

- Số điện thoại liên hệ:……………… ........ ……………………………… 
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3. Danh sách thành viên tổ chức cộng đồng: 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Số 

người 

trong 

hộ làm 

nghề 

liên 

quan 

đến TS 

Chỗ ở 

hiện tại 

Khai thác thủy sản Nuôi trồng thủy sản Nghề khác 

Số ĐK 

tàu cá 

Chiều 

dài tàu 

cá (m) 

Nghề 

khai 

thác 

TS 

Ngư 

trường 

khai 

thác 

chính 

Nguồn 

thu 

nhập 

(chính/

phụ) 

Khu 

vực 

nuôi 

Diện 

tích 

nuôi 

Đối 

tượng 

nuôi 

Hình 

thức 

nuôi 

Nguồn 

thu 

nhập 

(chính/

phụ) 

Tên 

nghề 

Nguồn 

thu 

nhập 

(chính/

phụ) 

A 
Thành viên 

là hộ gia đình 

               

                 

                 

B 
Thành viên 

là cá nhân 

               

                 

                 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
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Mẫu số 05.BT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

……….., ngày …… tháng ……. năm…… 

 

BIÊN BẢN HỌP CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

Thông qua Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 

và Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng 
__________ 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên tổ chức cộng đồng: ...................................................................................  

2. Số lượng thành viên tổ chức cộng đồng: .........................................................  

3. Thành phần tham dự họp (ghi cụ thể thông tin của đại biểu và số lượng thành 

viên tổ chức cộng đồng tham dự họp): .........................................................................  

4. Thời gian, địa điểm tổ chức họp: .....................................................................  

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản 

cuộc họp. 

2.  Bầu người đại diện của tổ chức cộng đồng. 

3. Thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung về: 

- Danh sách thành viên tham gia tổ chức cộng đồng.  

- Dự thảo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến 

thực hiện đồng quản lý. 

- Dự thảo Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng. 

- Các vấn đề khác (nếu có). 

(Người ghi biên bản ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham dự, kết quả biểu quyết 

thông qua của thành viên tổ chức cộng đồng đối với từng nội dung) 

Cuộc họp kết thúc vào hồi………….., ngày….. tháng ….. năm ….. tại [tên địa 

điểm tổ chức đại hội]. 

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau. 

 
ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ THAM DỰ CUỘC HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06.BT 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ... 
________ 

Số: ........../QĐ-.... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

….........., ngày.......tháng.....năm ...... 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng  

thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại ………. 
____________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ …… 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Xét văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý cho 

tổ chức cộng đồng của ………, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận [tên tổ chức cộng đồng] tham gia thực hiện đồng quản lý 

trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản chi tiết như sau: 

1. Người đại diện [tên tổ chức cộng đồng]: Ông/Bà [họ và tên người đại diện 

của tổ chức cộng đồng], số chứng minh thư/thẻ căn cước, thường trú tại …......... 

2. Công nhận Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản và Quy chế 

hoạt động của tổ chức cộng đồng theo nội dung tại Phụ lục Quyết định này. 

3. Nội dung khác (nếu có) 

Điều 2. Giao quyền quản lý cho [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng quản 

lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực [vị trí, ranh giới khu vực địa lý 

được giao] (sơ đồ/bản đồ khu vực địa lý tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).  

Phạm vi quyền được giao bao gồm: [ghi cụ thể quyền được giao theo quy 

định tại Luật Thủy sản].  

Nội dung khác (nếu có) 
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Điều 3. [tên tổ chức cộng đồng] có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo 

vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản theo đúng nội dung tại  Điều 1, Điều 

2 Quyết định này và quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 4.Giao [tên các đơn vị có liên quan như Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ủy ban nhân dân xã, Đồn biên phòng,…] tổ chức thực hiện, theo 

dõi, hỗ trợ tổ chức cộng đồng thực hiện nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết định 

này [ghi nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị]. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố,               

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan [kể tên đơn vị], Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã......., [tên tổ chức cộng đồng]và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 6;  

- ....... 

- Lưu: VT,.....           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 
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2. Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 

Trình tự thực hiện:  

a) Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 

thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi Tổ chức cộng đồng đến nộp hồ sơ; 

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét 

tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông 

báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung; 

d) Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ 

chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành 

Quyết định sửa đổi, bổ sung. Trường hợp không ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 

sung phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do; 

đ) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được 

giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có 

thẩm quyền thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên 

phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý; 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo theo quy định tại điểm b 

khoản này, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu 

cần), ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 08.BT Phụ lục Iban hành kèm 

theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không ban hành Quyết định sửa 

đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu 

chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có). 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên 

tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng; 
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c) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo phương án bảo vệ và khai 

thác nguồn lợi thủy sản mới đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung phương án bảo 

vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm 

vi quyền được giao; 

d) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo quy chế mới đối với trường 

hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; 

đ) Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị 

sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 

a) Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ 

chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được 

giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: 

- Công khai phương án: 03 ngày làm việc; 

- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức cộng đồng. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung 

Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng. 

Phí, lệ phí (nếu có):Chưa có văn bản quy định. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.BT Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên 

tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng; 

c) Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị 

sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Thủy sản năm 2017; 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. 
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Mẫu số 04.BT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________ 

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

 

1. Thông tin của tổ chức cộng đồng: 

- Tên tổ chức cộng đồng: …………………………………… . ………….. 

- Tổ chức cộng đồng được thành lập theo Quyết định số …..... .. .....……..   

ngày…… tháng ….. năm ….. (nếu có) 

- Số lượng thành viên: …………………… ..... …………………………... 

- Thành phần tham gia tổ chức cộng đồng:……… . ……………………… 

2. Thông tin người đại diện của tổ chức cộng đồng (Đối với trường hợp 

đề nghị thay đổi người đại diện của tổ chức cộng đồng): 

- Họ và tên:… .. …………………………….. Giới tính:…………………. 

- Ngày tháng năm sinh:…… ... ……… Dân tộc: ……. Quốc tịch:………. 

- Mã số định danh/Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:… …

 .............................................................................................................................  

- Nghề nghiệp: ………………………… ................ ……………………… 

- Chỗ ở hiện tại:………………….......... …………………………………. 

- Số điện thoại liên hệ:……………… ........ ……………………………… 
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3. Danh sách thành viên tổ chức cộng đồng: 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Số 

người 

trong 

hộ làm 

nghề 

liên 

quan 

đến TS 

Chỗ ở 

hiện tại 

Khai thác thủy sản Nuôi trồng thủy sản Nghề khác 

Số 

ĐK 

tàu cá 

Chiều 

dài tàu 

cá (m) 

Nghề 

khai 

thác 

TS 

Ngư 

trường 

khai 

thác 

chính 

Nguồn 

thu 

nhập 

(chính/

phụ) 

Khu 

vực 

nuôi 

Diện 

tích 

nuôi 

Đối 

tượng 

nuôi 

Hình 

thức 

nuôi 

Nguồn 

thu 

nhập 

(chính/

phụ) 

Tên 

nghề 

Nguồn 

thu 

nhập 

(chính/

phụ) 

A 
Thành viên 

là hộ gia đình 

               

                 

                 

B 
Thành viên 

là cá nhân 

               

                 

                 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 
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Mẫu số 05.BT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________ 

……….., ngày …… tháng ……. năm…… 

BIÊN BẢN HỌP CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

Thông qua nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định công nhận  

và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên tổ chức cộng đồng: ...................................................................................  

2. Số lượng thành viên tổ chức cộng đồng: .........................................................  

3. Thành phần tham dự họp (ghi cụ thể thông tin của đại biểu và số lượng thành 

viên tổ chức cộng đồng tham dự họp): .........................................................................  

4. Thời gian, địa điểm tổ chức họp: .....................................................................  

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản 

cuộc họp. 

2. Thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung về [lựa chọn một hoặc 

nhiều nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung]: 

- Tên tổ chức cộng đồng (đối với tổ chức cộng đồng không có tư cách pháp nhân). 

- Tên người đại diện của tổ chức cộng đồng. 

- Phạm vi quyền quản lý được giao. 

- Vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao. 

- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản. 

- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng. 

(Người ghi biên bản ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham dự, kết quả biểu quyết 

thông qua của thành viên tổ chức cộng đồng đối với từng nội dung) 

Cuộc họp kết thúc vào hồi………….., ngày….. tháng ….. năm ….. tại [tên địa 

điểm tổ chức đại hội]. 
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Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau. 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ THAM DỰ CUỘC HỌP 

(Ký, ghi rõ họ tên)   
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Mẫu số 07.BT 

TÊN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

___________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN  

VÀ GIAO QUYỀN CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN  

ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

_____________ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ……  

                 hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố …… 

Tên tôi là:……………………………………… Giới tính:… ..... ……….. 

Là người đại diện cho [Tên tổ chức cộng đồng]  

[Tên tổ chức cộng đồng] được công nhận và giao quyền quản lý thực hiện 

đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Quyết định số....... 

ngày..................của Ủy ban nhân dân tỉnh…. hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị 

xã/thành phố.  

Sau một thời gian hoạt động theo các nội dung được công nhận và giao quyền 

quản lý, chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau [lựa chọn 

một hoặc nhiều nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung]: 

1. Tên tổ chức cộng đồng (đối với tổ chức cộng đồng không có tư cách pháp 

nhân); 

2. Người đại diện của tổ chức cộng đồng; 

3. Phạm vi quyền quản lý được giao; 

4. Vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao;  

5. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; 

6. Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng. 

(Chi tiết tại hồ sơ gửi kèm) 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh…. hoặc Ủy ban nhân dân huyện/             thị 

xã/thành phố xem xét và quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định                        số 

................ngày ...........................để [Tên tổ chức cộng đồng] hoạt động được hiệu 

quả hơn. 
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..........., ngày ...... tháng ........năm ….. 

TM. TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08.BT 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ … 
__________ 

 

Số: ........../QĐ-.... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

….........., ngày.......tháng.....năm ...... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận  

và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại ………. 
___________ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ…….. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số …….. ngày … tháng … năm …. của Ủy ban nhân dân 

huyện/thị xã/thành phố …. công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại….; 

Xét văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định 

công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng của ……., 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản 

lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

tại…. chi tiết như sau [lựa chọn một hoặc nhiều nội dung đề nghị sửa đổi, bổ 

sung]: 

1. Tên tổ chức cộng đồng. 

2. Người đại diện của tổ chức cộng đồng: Ông/Bà [họ và tên người đại diện 

của tổ chức cộng đồng], số chứng minh thư/thẻ căn cước, thường trú tại 

……………. 

3. Phạm vi quyền quản lý được giao. 

4. Vị trí, ranh giới khu vực thực hiện đồng quản lý (sơ đồ/bản đồ khu vực 

địa lý kèm theo Quyết định này). 
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5. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản kèm theo Quyết định 

này. 

6. Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng kèm theo Phụ lục Quyết định 

này. 

7. Nội dung khác (nếu có). 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung không 

quy định tại Điều 1 Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số …….. 

ngày … tháng … năm …. của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố …. công 

nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại…. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan [kể tên đơn vị], Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện....., Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã......., [tên tổ chức cộng đồng]và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- ....... 

- Lưu: VT,..... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 
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3. Tên thủ tục: Công bố mở cảng cá loại 3 

Trình tự thực hiện:  

a) Tổ chức quản lý cảng cágửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra 

thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức quản lý cảng cá đến nộp hồ sơ; 

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét 

tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông 

báo tổ chức quản lý cảng cá biết để bổ sung; 

d) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công 

bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do; 

đ) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được 

ban hành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ 

bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có). 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 

b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá; 

c) Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản chụp); 

d) Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp); 

đ) Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào 

sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công; 

e) Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng; 

g) Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo 

và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

h) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 

a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định 

công bố mở cảng cá;  
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b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được 

ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức quản lý cảng cá. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố mở cảng cá. 

Phí, lệ phí (nếu có):Chưa có văn bản quy định. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Thủy sản năm 2017; 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. 
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Mẫu số 09.TC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

 
ĐƠNĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ CẢNG CÁ 

__________ 

 

 

 

Kính gửi:........................................ 
 

Ban quản lý cảng cá:................ ................................................................... 

Địa chỉ trụ sở: ......................................................... .................................... 

Số điện thoại: ............................. Số Fax ................... ................................ 

Đề nghị được công bố mở cảng cá: ............................. ............................... 

Thuộc xã (phường): ........................... huyện (quận):.................................. 

Tỉnh (thành phố):.............................................................. ........................... 

1. Tên cảng, loại cảng cá:.................................................. .......................... 

2. Địa chỉ, vị trí tọa độ của cảng cá:.................................... ........................ 

3. Vị trí điểm đầu của luồng, độ sâu, chiều rộng luồng vào cảng:.......... .... 

4. Độ sâu vùng nước đậu tàu, chiều dài cầu cảng:................................ ...... 

5. Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng:......................................... ........ 

6. Năng lực bốc dỡ hàng hoá và các dịch vụ nghề cá của cảng cá:....... ...... 

7. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động:................................................ ...... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam 

đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về cảng cá và pháp 

luật khác có liên quan./. 

  

 ......., ngày...... tháng..... năm........... 
GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10.TC 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (*) 

____________ 

 

Số:         /QĐ-…... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________ 

….…. , ngày ….. tháng ….. năm….… 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố mở cảng cá 

__________ 

 

CƠ QUAN THẨM QUYỀN BAN HÀNH (*)………… 

Căn cứ ………………………………… .. ………..……………………………. 

Căn cứ……………………………… …….……………………………………. 

Xét đề nghị của…………………… . …………..………………………………. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố mở cảng cá: .............. .... ........................................................... 

Thuộc xã (phường): ……huyện (quận)........Tỉnh (thành phố)……..... ... ............ 

Số điện thoại: …………..Số Fax..................Tần số liên lạc………… ... ……… 

1. Loại cảng cá: ......................................................................... ... ....................... 

2. Vị trí tọa độ của cảng cá: ......................................................... ... .................... 

3. Vị trí điểm đầu của luồng, độ sâu, chiều rộng luồng vào cảng: .... ... .............. 

4. Chiều dài cầu cảng: ............................................................................ ............. 

5. Độ sâu vùng nước đậu tàu:………………………………………… ... ……... 

6. Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng: ................................. .. ..................... 

7. Năng lực bốc dỡ hàng hóa: ……………………………………… .. ………... 

8. Các dịch vụ nghề cá của cảng cá: ............................................ .... ................... 

9. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động: ....................................... ..... ................. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ………………… .. …………… 

Điều 3…………….. Ban quản lý Cảng cá, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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Nơi nhận: 

- Như Điều…;……………...; 

- Lưu: VT,… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

Ghi chú: 

(*) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố mở cảng cá loại I; Ủy ban nhân  
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 II. 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 huyện. 

Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ về “Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả” của UBND huyện trong giờ làm việc hành chính các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ 

sơ: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận trao 

cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Trong thời gian không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận thông báo và hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

Bước 3:  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

UBND huyện tổ chức thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện thì ra quyết định phê 

duyệt, điều chỉnh và công bố quy trình vận hành theo quy định tại Khoản 1; điểm 

đ khoản 2; điểm c khoản 4; khoản 6; điểm c khoản 7 Điều 12, Nghị định 

số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước.Trườnghợpkhông đủ điềukiện đểcấpphép thì thôngbáolý dokhôngphê 

duyệt. 

Bước 4:Trả kết quả trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của 

UBND huyện. 

  Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơtrực tiếp hoặc qua Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả” của UBND huyện.  

- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (trừ ngày nghỉ, lễ 

theo quy định) 

 Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước; 

- Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước; 

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Bản đồ hiện trạng công trình; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo. 

Số lượng hồ sơ:01 bộ  

Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.  

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng ban chuyên môn của 

UBND huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định 

Phí, lệ phí:Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
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Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Khoản 1; điểm đ khoản 2; điểm c khoản 4; khoản 6; điểm c khoản 7- Điều 

12, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 
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Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ về “Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả” của UBND huyện trong giờ làm việc hành chính các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ 

sơ: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận trao 

cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Trong thời gian không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận thông báo và hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

Bước 3:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, UBND huyện tổ chức thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện thì ra quyết định phê 

duyệt, điều chỉnh và công bố quy trình vận hành theo quy định tại Khoản 1; điểm 

c khoản 2; khoản 4- Điều 19, Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước..Trườnghợpkhông đủ điềukiện 

đểcấpphép thì thôngbáolý dokhôngphê duyệt. 

Bước 4:Trả kết quả trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của 

UBND huyện. 

  Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơtrực tiếp hoặc qua Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả” của UBND huyện.  

- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (trừ ngày nghỉ, lễ 

theo quy định) 

 Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

Số lượng hồ sơ:01 bộ  

Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   
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Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.  

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng ban chuyên môn của 

UBND huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Đề cương, kết quả kiểm định được 

phê duyệt. 

Phí, lệ phí:Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Khoản 1; điểm c khoản 2; khoản 4- Điều 19, Nghị định số 114/2018/NĐ- 

CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 huyện 

(trên địa bàn từ 02 xã trở lên). 

Trình tự thực hiện: 
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Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ về “Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả” của UBND huyện trong giờ làm việc hành chính các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ 

sơ: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận trao 

cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Trong thời gian không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận thông báo và hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

Bước 3:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, UBND huyện tổ chức thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện thì ra quyết định phê 

duyệt, điều chỉnh và công bố quy trình vận hành theo quy định Khoản 1; khoản 

3; điểm b khoản 4; điểm b khoản 5 - Điều 7, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.Trườnghợpkhông 

đủ điềukiện đểcấpphép thì thôngbáolý dokhôngphê duyệt. 

Bước 4:Trả kết quả trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của 

UBND huyện. 

  Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơtrực tiếp hoặc qua Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả” của UBND huyện.  

- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (trừ ngày nghỉ, lễ 

theo quy định) 

 Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạ du đập; 

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có) 

Số lượng hồ sơ:01 bộ  

Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-114-2018-nd-cp-quan-ly-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-393268.aspx


35 

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.  

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng ban chuyên môn của 

UBND huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Phương án được phê duyệt 

Phí, lệ phí:Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Khoản 1; khoản 3; điểm b khoản 4; điểm b khoản 5 - Điều 7, Nghị 

định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ về “Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả” của UBND huyện trong giờ làm việc hành chính các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). 
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Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ 

sơ: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận trao 

cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Trong thời gian không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận thông báo và hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

Bước 3:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

UBND huyện tổ chức thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện thì ra quyết định phê 

duyệt, điều chỉnh và công bố quy trình vận hành theo quy định Khoản 1; khoản 

3; điểm b khoản 4; điểm b khoản 5 - Điều 26, Nghị định 114/2018/NĐ -CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.Trườnghợpkhông 

đủ điềukiện đểcấpphép thì thôngbáolý dokhôngphê duyệt. 

Bước 4:Trả kết quả trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của 

UBND huyện. 

  Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả” của UBND huyện.  

- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (trừ ngày nghỉ, lễ 

theo quy định) 

 Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

Số lượng hồ sơ:01 bộ  

Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.  
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Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng ban chuyên môn của 

UBND huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Phương án được phê duyệt 

Phí, lệ phí:Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Khoản 1; khoản 3; điểm b khoản 4; điểm b khoản 5 - Điều 26, Nghị 

định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-114-2018-nd-cp-quan-ly-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-393268.aspx
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5. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi 

lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp. 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi hồ sơ về “Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả” của UBND huyện trong giờ làm việc hành chính các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ 

sơ: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận trao 

cho người nộp. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Trong thời gian không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận thông báo và hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

Bước 3:  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, UBND huyện tổ chức thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện thì ra quyết định phê 

duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành theo quy định tại Thông tư 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/5/2018.Trườnghợpkhông đủ điềukiện đểcấpphép thì 

thôngbáolý dokhôngcấpgiấy phép. 

Bước 4:Trả kết quả trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của 

UBND huyện. 

  Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơtrực tiếp hoặc qua Bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả” của UBND huyện.  

- Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (trừ ngày nghỉ, lễ 

theo quy định) 

 Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ 

lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công 

trình thủy lợi, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi. 
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Số lượng hồ sơ:01 bộ (01 bản giấy và 01 bản điện tử) 

Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.  

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng ban chuyên môn của 

UBND huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định 

Phí, lệ phí:Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ 

lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 

- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I 
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Mẫu 04: Mẫu Tờ trình 

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số..................                    ..............., ngày........tháng........năm 

20...... 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt và ban hành  

Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi.................... 

Kính gửi : [tên cơ quan phê duyệt và ban hành] 

Căn cứ Quyết định số....................................... ngày 

......../......../20.................. của...................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của........ 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH 14 ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 

ngày........tháng........năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ.......................................................................................................... 

Căn cứ.......................................................................................................... 

Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi.......... đã được.............. lập...... 

[Tên đơn vị trình] lập Tờ trình kính đề nghị [tên cơ quan phê duyệt và ban hành] 

phê duyệt và ban hành quy trình vận hành công trình thuỷ lợi.............................. 

với nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG QUY TRÌNH 

1. Tên công trình: ......................................................................................... 

2. Loại công trình: (đặc biệt, liên tỉnh, 01 tỉnh..).......................................... 

3. Người quyết định đầu tư: .................................................................... 

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): 

... 

5. Địa điểm: .............................................................................................. 

6. Nguồn vốn đầu tư: ................................................................................... 

7. Thời gian thực hiện: ................................................................................. 
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8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .............................................................. 

9. Nhà thầu lập Quy trình vận hành công trình thủy lợi: ............................. 

10. Các thông tin khác (nếu có): ............................................................. 

II. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM CÓ: 

1. Văn bản pháp lý: 

- Văn bản chủ trương về việc lập quy trình vận hành công trình (đối với dự 

án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương lập quy trình 

vận hành (đối với dự án sử dụng vốn khác); 

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập quy trình vận hành; 

- Quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch thủy lợi vùng, các tỉnh của công 

trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

2. Hồ sơ kèm theo gồm có: 

- Bản dự thảo "Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi" theo mẫu Phụ lục I, 

Thông tư này. 

- Các tài liệu tính toán (Kiểm tra lại các thông số khí tượng thủy văn, năng 

lực của các công trình thủy lợi, yêu cầu cấp nước, tiêu nước, cân bằng nước) 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật: báo cáo tính toán nhu cầu nước, thủy 

văn, thủy nông, thủy lực…. 

- Các văn bản, tài liệu sử dụng trong quá trình lập quy trình. 

- Các văn bản đóng góp ý kiến của địa phương, ngành liên quan. 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo. 

- Bản điện tử lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm định. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan phê duyệt) phê duyệt quy trình vận hành (Tên quy 

trình)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tên cơ quan thẩm định; 

- Lưu. 

[Tên đơn vị trình] 

Thủ trưởng 

(Ký tên và đóng dấu) 

 Mẫu số 02: QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUAN TRỌNG 

ĐẶC BIỆT, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI LỚN, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VỪA 
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TÊN CƠ QUAN RA 

QUYẾT ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số           /QĐ-…… ..............., ngày........tháng........năm 20...... 

  

Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi ................................ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số................./QĐ-…… ngày    /     /20…  

của ……………………………………..) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Cơ sở pháp lý 

Trích dẫn các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý khai thác công trình 

thủy lợi: Luật Thủy lợi; Luật Tài nguyên nước; Luật Đê điều; Luật Phòng, chống 

thiên tai và các văn bản liên quan khác. 

2. Nguyên tắc vận hành công trình 

Vận hành công trình mang tính hệ thống không chia cắt theo địa giới hành 

chính; vận hành, khai thác theo thiết kế và năng lực thực tế của các công trình. 

3. Nhiệm vụ của hệ thống công trình: Tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước, 

rửa mặn, ngăn lũ… 

4. Thông số kỹ thuật chủ yếu của các công trình đầu mối chủ yếu trong 

hệ thống 

5. Các quy định khác tuỳ theo điều kiện cụ thể của hệ thống 

Chương II 

VẬN HÀNH TƯỚI, CẤP NƯỚC 

1. Trường hợp nguồn nước đảm bảo yêu cầu dùng nước 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước. 

2. Trường hợp nguồn nước không đảm bảo yêu cầu dùng nước 

- Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng 

nước; 
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- Các giải pháp: Bổ sung nguồn nước, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, điều 

chỉnh yêu cầu dùng nước...; 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước. 

3. Trường hợp khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm 

nguồn nước, thau chua, rửa mặn hệ thống 

- Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng 

nước; 

- Các giải pháp: Bổ sung nguồn nước, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, điều 

chỉnh yêu cầu dùng nước...; 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước. 

4. Trường hợp đặc biệt 

Dự báo có tin bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn ảnh hưởng đến hệ 

thống; Lũ sông cao (từ báo động 3 trở lên); công trình chính gặp sự cố. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước. 

 

Chương III 

VẬN HÀNH TIÊU, THOÁT NƯỚC 

I. Vận hành tiêu thoát nước 

Vận hành hệ thống tiêu sau mỗi đợt tưới hoặc có những vùng cục bộ cần 

tiêu để ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt, cải thiện chất lượng 

nước, cụ thể: 

1. Hệ thống không ảnh hưởng thuỷ triều 

a) Trường hợp 1: Năng lực của hệ thống đảm bảo yêu cầu tiêu nước. 
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- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối ứng với mưa thiết kế (tính 

theo lượng mưa 1, 3, 5.. ngày lớn nhất). 

b) Trường hợp 2: Năng lực của hệ thống không đảm bảo yêu cầu tiêu nước 

(lượng mưa thực tế lớn hơn lượng mưa thiết kế). 

- Thứ tự và mức độ ưu tiên đảm bảo tiêu nước đối với các đối tượng cần 

tiêu nước; 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối ứng với mưa thiết kế (tính 

theo lượng mưa 1, 3, 5.. ngày lớn nhất); 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu nước, thay đổi diện tích vùng tiêu 

hoặc hướng tiêu, điều chỉnh yêu cầu tiêu nước (lưu lượng và thời gian tiêu nước)... 

tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối tượng. 

2. Hệ thống ảnh hưởng thuỷ triều 

a) Trường hợp 1: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

b) Trường hợp 2: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối. 

c) Trường hợp 3: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ sông 

thấp. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng.  
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d) Trường hợp 4: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, lũ sông thấp. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng.  

đ) Trường hợp 5: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ sông 

cao. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng.  

e) Trường hợp 6: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, lũ sông cao. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng.  

g) Trường hợp 7: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ sông 

cao. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng. 

h) Trường hợp 8: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, lũ sông cao. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 
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- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng. 

II. Vận hành thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng. 

III. Vận hành tiêu nước đệm 

Dự báo có bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc các hình thái thời tiết gây mưa 

lớn trong hệ thống. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối. 

IV. Vận hành trong trường hợp đặc biệt: Quy định vận hành công trình 

khi có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc xảy ra sự cố. 

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

- Mực nước tại các công trình điều tiết; 

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối; 

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay đổi 

vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối 

tượng; đề xuất phương án xử lý nguy cơ xảy ra sự cố hoặc khắc phục khẩn cấp sự 

cố để đảm bảo an toàn. 

Chương IV 

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1. Quy định các trạm, điểm đo và theo dõi lượng mưa, mực nước, lưu 

lượng và bốc hơi 

2. Quy định chế độ quan trắc theo mùa, vụ sản xuất 
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3. Quy định đo kiểm tra định kỳ, chất lượng nước của hệ thống 

4. Quy định chế độ báo cáo, sử dụng và lưu trữ tài liệu KTTV 

5. Quy định chế độ kiểm tra định kỳ các thiết bị, dụng cụ quan trắc 

KTTV  
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Chương V 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 

1. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân đối với 

việc vận hành hệ thống 

- Ủy ban nhân dân các cấp; 

- Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình thủy lợi do Bộ quản lý; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình thủy lợi trong phạm vi tỉnh quản 

lý; 

- Các tổ chức, cá nhân quản lý khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi; 

- Các tổ chức, cá nhân hưởng lợi. 

2. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc huy động nhân lực, 

vật tư để ứng cứu, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình của 

các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời điểm thi hành QTVH hệ thống 

2. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung QTVH hệ thống 

3. Hình thức xử lý vi phạm QTVH hệ thống theo quy định của pháp 

luật 

  

  (Tên cơ quan phê duyệt ) 

Thủ trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục kèm theo quy trình vận hành công trình 

 

1. Tổng quan về hệ thống công trình thuỷ lợi 

- Đặc điểm hệ thống (địa hình, KTTV, dân sinh kinh tế, môi trường...); 

- Danh mục các văn bản pháp quy liên quan đến hệ thống (qui hoạch, thiết 

kế, bổ sung nâng cấp công trình...). 

2. Thống kê các công trình chủ yếu 

Thống kê các công trình đầu mối và các công trình trên trục chính (vị trí, 

thông số kỹ thuật, nhiệm vụ, đặc điểm hiện trạng…). 

3. Bản đồ hệ thống theo thiết kế được duyệt 

- Bản đồ hiện trạng công trình và phân vùng tưới in trên khổ A3; 

- Bản đồ hiện trạng công trình và phân vùng tiêu in trên khổ A3. 
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 III. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1. Thủ tục: Xác nhận bảng kê lâm sản 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích 01 bộ hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện. Trường 

hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn nực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân để hoàn thiện hồ sơ; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hạt 

Kiểm lâm cấp huyện xác nhận bảng kê lâm sản hoặc thông báo bằng văn bản đối 

với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do; 

- Trường hợp cần xác minh nguồn gốc lâm sản, trong thời hạn 01 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện thông báo cho chủ lâm 

sản. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện tiến hành xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản; trường hợp phức tạp, việc 

xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản được thực hiện không quá 05 ngày làm 

việc. 

Kết thúc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản, Hạt Kiểm lâm cấp huyện 

lập biên bản kiểm tra lâm sản theo Mẫu số 05 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc xác minh, Hạt Kiểm 

lâm cấp huyện xác nhận bảng kê lâm sản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc 

thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Bản chính bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm 

theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; 

- Hồ sơ nguồn gốc lâm sản; 

- Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có). 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. 
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Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm cấp huyện. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận bảng kê lâm sản 

Phí, lệ phí (nếu có): không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có 

Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT 

BNNPNTN ngày 16/11/2018. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có 

- Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến. 

- Thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITIES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước 

chưa chế biến. 

- Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai 

thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động vật 

rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 27/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 
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Mẫu số 01. Bảng kê lâm sản (áp dụng đối với gỗ tròn, gỗ xẻ) 

(Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ……../Tổng số tờ ….... 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với gỗ tròn, gỗ xẻ)(1) 

Số: ……/… (2) 

Thông tin chung: 
Tên chủ lâm sản: .........................................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp)...................... 

Địa chỉ ........................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ: ................................................................................................. 

Nguồn gốc lâm sản(3): ................................................................................................. 

Số hóa đơn kèm theo (nếu có): ……………; ngày... tháng…..năm……; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có…………. biển số/số hiệu phương tiện:………..; 

Thời gian vận chuyển: …… ngày; từ ngày ....tháng…..năm .... đến ngày 

....tháng....năm.... 

Vận chuyển từ:………………………đến: ................................................................ 

TT 

Số hiệu, 

nhãn 

đánh 

dấu (4) 

Tên gỗ 
Số 

lượng 
Kính thước 

Khối 

lượng (m3) 

/trọng 

lượng (kg) 

Ghi 

chú(5) 

Tên phổ 

thông 

Tên khoa học 

(đối với gỗ 

nhập khẩu) 

 
Dài 

(m) 

Rộng 

(cm) 

Đường 

kính/ 

chiều dày 

(cm) 

  

A B C D E F G H I J 

01                   

02                   

...                   

  Cộng                 

Tổng số lượng và khối lượng hoặc trọng lượng đối với từng loài lâm sản có trong bảng 

kê:……………………………………………………………………………… 

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM 

SỞ TẠI(6) 

Vào sổ số: …/… (7) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng 

dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 

20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối 

với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối 

với cá nhân) 
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 Ghi chú: 

(1) Áp dụng với cả gỗ dạng cây; 

(2) Chủ lâm sản ghi số thứ tự theo số bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001: 

18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(3) Ghi rõ nguồn gốc từ rừng tự nhiên, từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán 

hoặc từ nhập khẩu, sau xử lý tịch thu, có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm 

sản bán theo quy định tại Thông tư này; 

(4) Đối với gỗ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư này thì ghi chi tiết số hiệu 

từng lóng, hộp, thanh, tấm; trường hợp gỗ cùng loài, cùng kích thước có thể ghi chung 

một số hiệu; trường hợp gỗ được dán nhãn đánh dấu thì ghi số hiệu nhãn; 

(5) Trường hợp gỗ bị trừ khối lượng do rỗng ruột, mục, khuyết tật thì ghi vào cột này; 

(6) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này; 

(7) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác 

nhận trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận. 
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Mẫu số 03. Bảng kê lâm sản (áp dụng đối với thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất 

của chúng) 

(Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ...../Tổng số tờ .... 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với thực vật rừng ngoài gỗ, dẫn xuất của chúng) 

Số: .../… (1) 

Thông tin chung: 

Tên chủ lâm sản:..........................................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp)............................  

Địa chỉ ........................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................................  

Nguồn gốc lâm sản (2): .................................................................................................  

Số hóa đơn kèm theo (nếu có): ………..; ngày ... tháng .... năm ….; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có):……… biển số/số hiệu phương tiện: …………; 

Thời gian vận chuyển: …ngày; từ ngày ..../tháng…/ năm ….. đến ngày …../tháng..../ 

năm .... 

Vận chuyển từ:……………………………………..đến: 

..................................................... 

TT 
Tên lâm sản 

Nhóm 

loài (3) 

Số lượng 

hoặc trọng 

lượng 

Đơn vị 

tính Ghi chú 

Tên phổ thông Tên khoa học        

A B C D E F H 

01             

02             

...             

Cộng             
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Tổng số lượng, trọng lượng từng loài thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của chúng có 

trong bảng 

kê:…………………………..………………………………………………...... 

  

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM 

SỞ TẠI(4) 

Vào sổ số: …/… (5) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng 

dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 

20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối 

với tổ chức; ký ghi rõ họ tên đối 

với cá nhân) 
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Ghi chú: 

(1) Chủ lâm sản ghi số thứ tự theo số bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 

18/001:18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(2) Ghi rõ nguồn gốc từ rừng tự nhiên, sau xử lý tịch thu, rừng trồng, vườn nhà, cây 

trồng phân tán hoặc nhập khẩu, có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản 

bán theo quy định tại Thông tư này; 

(3) Ghi thuộc loài thông thường hay thuộc nhóm nào của loài nguy cấp, quý, hiếm 

hoặc thuộc Mẫu số nào của CITES; 

(4) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

(5) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác 

nhận trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận.. 
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Mẫu số 04. Bảng kê lâm sản (Áp dụng đối với động vật rừng; bộ phận, dẫn xuất 

của động vật rừng) 

(Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ……/Tổng số tờ .... 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với động vật rừng; bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng) 

Số: …./….(1) 

Thông tin chung: 

Tên chủ lâm sản: .........................................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) ...........................  

Địa chỉ ........................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................................  

Nguồn gốc lâm sản (2): ...............................................................................................  

Số hóa đơn kèm theo (nếu có): ………..; ngày ... tháng .... năm ....; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có):………. biển số/số hiệu phương tiện:…………; 

Thời gian vận chuyển:………. ngày; từ ngày ..../tháng…../năm .... đến ngày 

..../tháng..../ năm .... 

Vận chuyển từ:……………………………………đến: 

........................................................  

TT 

Tên loài 
Nhóm 

loài (3) 

Số hiệu nhãn 

đánh dấu (nếu 

có) 

Số 

lượng 

Trọng 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi 

chú 

Tên phổ 

thông 

Tên 

khoa 

học 

           

A B C D E F G H I 

01                 

02                 

....                 
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Cộng                 

Tổng số lượng và trọng lượng từng loài động vật rừng, bộ phận và dẫn xuất của chúng 

có trong bảng 

kê:……………………………………………………………………………… 

  

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM 

SỞ TẠI(4) 

Vào sổ số: …/… (5) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng 

dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 

20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối 

với tổ chức; ký ghi rõ họ tên đối 

với cá nhân) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Chủ lâm sản ghi số thứ tự của bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001: 18 

là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(2) Ghi rõ nguồn gốc từ tự nhiên, nuôi trong nước, sau xử lý tịch thu hay nhập khẩu, 

có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán xuất ra theo quy định tại 

Thông tư này; 

(3) Ghi rõ thuộc loài thông thường hay thuộc nhóm nào của loài quy cấp, quý, hiếm 

hoặc thuộc Mẫu số nào của CITES; 

(4) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này; 

(5) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác 

nhận. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận. 
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2. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với 

công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định 

đầu tư) 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: 

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa UBND cấp huyện (các phòng 

chức năng cấp huyện hoặc cơ quan kiểm lâm sở tại). 

- Cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trả giấy tiếp nhận hoặc 

không tiếp nhận ngay cho chủ đầu tư đối với trường hợp nộp trực tiếp; sau 02 

ngày làm việc đối với các trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 

trường mạng. 

Bước 2: 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng 

chức năng của huyện phải tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh 

và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND 

huyện phê duyệt; 

Bước 3: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 

thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình 

lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày ký quyết định. Trường hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền 

quyết định thông báo bằng văn bản cho cơ thẩm định và chủ đầu tư trong thời hạn 

03 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 

qua môi trường mạng . 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019; 

- Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019; 

- Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 

2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp 

dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp. 
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- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao 

đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có 

liên quan. 

- Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư 

số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019; 

b) Số lượng: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 19 ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư các dự án do Chủ 

tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chức năng cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết 

kế, dự toán công trình lâm sinh. 

Lệ phí (nếu có): Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đề cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh ban hành kèm theo 

Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019; 

- Mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu công 

trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/10/2019; 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm 

sinh. 

 

 

  



61 

 

3. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm cấp huyện. 

b) Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của hồ sơ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Hạt Kiểm lâm cấp huyện kiểm tra thành 

phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho chủ gỗ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện 

tử hoặc qua hòm thư điện tử: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ gỗ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn 

trực tiếp hoặc bằng văn bản cho chủ gỗ để hoàn thiện hồ sơ. 

c) Bước 3: Thẩm định và trả kết quả. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hạt 

Kiểm lâm cấp huyện hoàn thành việc kiểm tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu theo 

quy định và xác nhận bảng kê gỗ. Trường hợp không xác nhận bảng kê gỗ, trong 

thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, Hạt Kiểm lâm cấp 

huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 

môi trường điện tử hoặc qua hòm thư điện tử. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: 

- Bản chính Đề nghị xác nhận nguồn gốc gỗ xuất khẩu theo Mẫu số 04 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy 

định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (có Mẫu số 04 kèm theo). 

- Bản chính Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất theo Mẫu số 05 hoặc 

Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất theo Mẫu số 06 Phụ lục I kèm 

theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ 

thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (có Mẫu số 05 và Mẫu số 06 kèm theo). 

- Bản sao hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định 

số102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm 

gỗ hợp pháp Việt Nam hoặc bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ khai thác trong nước 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, 

truy xuất nguồn gốc lâm sản (Thông tư số 27/2018/TT-BNNTPNT ngày 

16/11/2018). 

1.4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc; trường hợp có thông tin vi 

phạm: 06 ngày làm việc. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chủ gỗ có lô hàng gỗ xuất 
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khẩu không phải là doanh nghiệp Nhóm I. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm cấp huyện. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận của Hạt Kiểm lâm 

cấp huyện trên Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất hoặc Bảng kê sản phẩm 

gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất. 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đề nghị xác nhận nguồn gốc gỗ xuất khẩu theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm 

theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ 

thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

- Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất theo Mẫu số 05 Phụ lục I kèm 

theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ 

thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

- Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất theo Mẫu số 06 Phụ 

lục I kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy 

định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 9 Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ 

hợp pháp Việt Nam. 
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Mẫu số 04. Đề nghị xác nhận nguồn gốc gỗ xuất khẩu 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 ....... , ngày.....tháng. ....... năm ..... 

 

 

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC GỖ XUẤT KHẨU 
(Gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng trong nước không phải xác nhận) (1) 

 

Kính gửi(2): ..............................................................  ......  

 

1. Tên chủ sản phẩm gỗ(3): .................... MST/MSDN/CMND/CCCD(4): ............ 

2. Địa chỉ(5): .................... ; Số điện thoại:................ Địa chỉ Email: .................... 

3. Địa điểm kiểm tra(6): .......................................................................................... 

4. Khối lượng/Trọng lượng/Số lượng gỗ: ............................................................. 

5. Hồ sơ kèm theo (7): ............................................................................................ 

Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong đề nghị này là đúng sự thật 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin. 

Đề nghị(8) ............................... xem xét kiểm tra, xác nhận bảng kê gỗ./. 

 

CHỦ GỖ 
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng trong nước xuất khẩu sang thị trường ngoài 

EU đã thực hiện trình tự, thủ tục khai thác theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản: Không phải xác nhận nguồn 

gốc gỗ theo Mẫu số 04 này. 

(2) Cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi cất giữ lô hàng gỗ. 

(3) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ 

chức hoặc đầy đủ họ tên đối với cá nhân. 

(4) Ghi rõ số đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế đối 

với tổ chức/số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân đối với cá nhân. 

(5) Ghi địa chỉ trụ sở trên giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/địa chỉ 

thường trú trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân. 

(6) Ghi rõ địa điểm để cơ quan Kiểm lâm sở tại đến kiểm tra và xác nhận bảng 

kê gỗ. 

(7) Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này. 

(8) Ghi tên cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi lưu giữ lô hàng gỗ đề nghị xác nhận. 
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Mẫu số 05. Bảng kê gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất 

 

....................... 

................... 
________ 

Số(1): ........./BKGXK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

Tờ số(2): .... Tổng số tờ: .......... 
 

BẢNG KÊ GỖ XUẤT KHẨU/TẠM NHẬP, TÁI XUẤT 
(Áp dụng đối với gỗ tròn, gỗ xẻ) 

 

1. Tên chủ gỗ(3): .................... MST/MSDN/CMND/CCCD(4): ........................ 

2. Địa chỉ(5): ......................................................................................................... 

3. Số điện thoại: ........................................... Địa chỉ Email: ................................ 

4. Tên khách hàng nhập khẩu(6): ......................................................................... 

5. Địa chỉ: ........................................................................................................... 

6. Quốc gia nhập khẩu: ......................................................................................... 

7. Cảng/cửa khẩu xuất khẩu: ................................................................................ 

8. Nguồn gốc gỗ xuất khẩu (7): 

Gỗ khai thác trong nước: □ Gỗ rừng trồng □ Gỗ rừng tự nhiên. 

□ Gỗ nhập khẩu. 

□ Gỗ sau xử lý tịch thu. 

□ Gỗ hỗn hợp. 

9. Số hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có): ................................. 

Ngày .... tháng .... năm .... 

10. Thông tin về gỗ xuất khẩu: 

TT 

Số 

hiệu/ 

nhãn 

đánh 

dấu 
(nếu có) 

Tên gỗ Quy cách 
Số 

lượng 

(thanh/ 

tấm/ 

lóng) 

Khối 

lượng 

(kg 

hoặc 

m3) 

Ghi 

chú 
Tên 

thương 

mại 

Tên 

tiếng 

Anh 

(nếu 

có) 

Tên 

khoa 

học 

Nhóm 

loài(8) 
Dài Rộng 

Đường 

kính 

hoặc 

chiều 

dày 

            

            

            

Tổng:           

 

Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong bảng kê này là đúng sự thật 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin./. 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

KIỂM LÂM SỞ TẠI (9) 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ngày ........... tháng ............ năm ............  

CHỦ GỖ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Ghi chú: 

Cuối mỗi trang của bảng kê ghi tổng số lượng, khối lượng của trang đó và có 

chữ ký của chủ gỗ; trang cuối của bảng kê ghi tổng số lượng, khối lượng của từng loại 

gỗ trong cả bảng kê. 

(1) Số của bảng kê gỗ được ghi bởi cơ quan Kiểm lâm sở tại để vào sổ theo dõi 

xác nhận bảng kê đối với trường hợp gỗ phải xác minh, xác nhận hoặc chủ gỗ ghi số 

thứ tự theo số bảng kê gỗ xuất khẩu đã lập trong năm đối với trường hợp gỗ không phải 

xác minh, xác nhận của cơ quan Kiểm lâm trước khi xuất khẩu. Cách ghi theo ví dụ 

20/001: 20 là năm 2020; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập. 

(2) Số tờ của bảng kê: Nếu bảng kê có nhiều hơn 1 tờ thì người khai phải ghi rõ 

tờ số mấy, tổng số tờ theo từng trang để các cơ quan có thẩm quyền xác minh, kiểm tra. 

(3) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với 

tổ chức/đầy đủ họ tên đối với cá nhân. 

(4) Ghi rõ số đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế đối 

với tổ chức/số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân đối với cá nhân. 

(5) Ghi rõ địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/địa chỉ thường 

trú trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân. 

(6) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với 

tổ chức hoặc ghi đầy đủ họ tên đối với cá nhân. 

(7) Căn cứ vào nguồn gốc gỗ xuất khẩu, chủ gỗ tích vào các ô về nguồn gốc gỗ. 

(8) Ghi gỗ thuộc Phụ lục CITES (PLI, PLII) hoặc gỗ thuộc Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm (IA, IIA) hoặc gỗ thuộc loài thông thường (TT). 

(9) Áp dụng đối với gỗ thuộc đối tượng phải xác nhận theo quy định tại khoản 1 

Điều 9 Nghị định này; cơ quan Kiểm lâm sở tại xác nhận nội dung chủ gỗ đã kê khai. 

 



66 

 

 

Mẫu số 06. Bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu/tạm nhập, tái xuất 

 

....................... 

................... 
________ 

Số(1): ........./BKSPGXK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

Tờ số(2): .... Tổng số tờ: .......... 

 

BẢNG KÊ SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU/TẠM NHẬP, TÁI XUẤT 

 

1. Tên chủ sản phẩm gỗ(3): .................... MST/MSDN/CMND/CCCD(4): ............ 

2. Địa chỉ chủ sản phẩm gỗ(5): .............................................................................. 

3. Số điện thoại: ........................................... Địa chỉ Email: ................................ 

4. Tên khách hàng nhập khẩu(6): ................................................................. 

5. Quốc gia nhập khẩu: ........................................................................................ 

7. Cảng/cửa khẩu xuất khẩu: ................................................................................ 

8. Nguồn gốc sản phẩm gỗ (7): 

Chế biến từ nguyên liệu gỗ khai thác trong nước: □ Gỗ rừng trồng. □ Gỗ rừng tự 

nhiên. 

□ Chế biến từ nguyên liệu gỗ nhập khẩu. 

□ Chế biến từ nguyên liệu gỗ sau xử lý tịch thu. 

□ Chế biến từ nguyên liệu gỗ hỗn hợp. 

9. Số hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có): ..................................... 

Ngày .... tháng .... năm ........ 

10. Thông tin sản phẩm gỗ: 

TT 

Tên 

sản 

phẩm 

gỗ (8) 

Số hiệu/ 

nhãn 

đánh dấu 

(nếu có) 

Đơn vị 

tính 

Tên gỗ nguyên liệu (9) 

Số 

lượng 

sản 

phẩm 

Khối 

lượng/ 

trọng 

lượng 

sản 

phẩm 

Ghi 

chú 
Tên phổ 

thông/tên 

thương 

mại 

Tên 

tiếng 

Anh 

(nếu 

có) 

Tên 

khoa 

học 

Nhóm 

loài(10) 

1           

2           

...           

Tổng:          

Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong bảng kê này là đúng sự thật 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin./. 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

KIỂM LÂM SỞ TẠI (11) 

Ngày ........... tháng ............. năm ...........  

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ 

SẢN PHẨM GỖ 
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Ghi chú: 
Cuối mỗi trang của bảng kê ghi tổng số lượng, khối lượng của trang đó và có chữ 

ký của chủ sản phẩm gỗ; trang cuối của bảng kê ghi tổng số lượng, khối lượng của từng 

loại sản phẩm gỗ trong cả bảng kê. 

(1) Số của bảng kê sản phẩm gỗ được ghi bởi cơ quan Kiểm lâm sở tại để vào sổ 

theo dõi xác nhận bảng kê đối với trường hợp sản phẩm gỗ phải xác minh, xác nhận 

hoặc chủ gỗ ghi số thứ tự theo số bảng kê sản phẩm gỗ xuất khẩu đã lập trong năm đối 

với trường hợp sản phẩm gỗ không phải xác minh, xác nhận của cơ quan Kiểm lâm trước 

khi xuất khẩu. Cách ghi theo ví dụ 20/001: 20 là năm 2020; 001 là số thứ tự bảng kê đã 

lập. 

(2) Số tờ của bảng kê: Nếu bảng kê có nhiều hơn 1 tờ thi người khai phải ghi rõ 

tờ số mấy, tổng số tờ trên từng trang để các cơ quan có thẩm quyền có xác minh, kiểm 

tra. 

(3) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ 

chức hoặc ghi đầy đủ họ tên đối với cá nhân. 

(4) Ghi rõ số đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế đối 

với tổ chức/số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân đối với cá nhân, 

(5) Ghi rõ địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức/địa chỉ thường 

trú trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với cá nhân. 

(6) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ 

chức hoặc ghi đầy đủ họ tên đối với cá nhân. 

(7) Căn cứ vào nguồn gốc sản phẩm gỗ xuất khẩu, chủ gỗ tích vào các ô về nguồn 

gốc gỗ 

(8) Ghi theo mã các mặt hàng sản phẩm gỗ tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

(9) Ghi tên gỗ nguyên liệu sử dụng để chế biến thành sản phẩm, trường hợp sản 

phẩm gỗ sử dụng nguyên liệu gỗ hỗn hợp thì ghi tên sản phẩm gỗ theo thứ tự ưu tiên 

sau: Tên loài gỗ thuộc các Phụ lục CITES; tên loài gỗ thuộc Danh mục động vật rừng, 

thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; trường hợp sản phẩm gỗ hỗn hợp là gỗ thông thường 

thì ghi tên gỗ chiếm tỉ lệ cao nhất trong sản phẩm gỗ. 

(10) Ghi gỗ thuộc Phụ lục CITES (PLI, PLII) hoặc gỗ thuộc Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm (IA, IIA) hoặc gỗ thuộc loài thông thường (TT). 

(11) Áp dụng đối với sản phẩm gỗ thuộc đối tượng phải xác nhận theo quy định 

tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này; cơ quan Kiểm lâm sở tại xác nhận nội dung chủ sản 

phẩm gỗ đã kê khai. 
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4. Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan 

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thực hiện theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 

số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành 

chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành 

chính giữ nguyên trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà 

nước của Bộ Tài chính (mã hồ sơ thủ tục hành chính số 1.006440 được công khai 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia). 

- Bước 2: Sau khi hoàn thành thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan cửa 

khẩu nơi thông quan xác nhận nội dung chủ gỗ đã kê khai. 

Cách thức thực hiện: Môi trường điện tử 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

a) Thực hiện theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ 

Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ 

tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực Hải quan 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (mã hồ sơ thủ tục 

hành chính số 1.006440 được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia). 

b) Bản chính Bảng kê gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 01 hoặc Bảng kê nhập 

khẩu gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

102/2020/NĐCP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ 

hợp pháp Việt Nam (có Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo). 

c) Một trong các tài liệu sau: 

c.1) Trường hợp gỗ thuộc Phụ lục CITES: Bản sao giấy phép CITES xuất 

khẩu hoặc tái xuất khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước xuất khẩu 

hoặc nước tái xuất khẩu cấp; Bản sao giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan 

thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp; 

c.2) Trường hợp gỗ nhập khẩu từ quốc gia đã ký kết Hiệp định gỗ hợp pháp 

với EU và đang vận hành hệ thống cấp phép FLEGT: Bản sao giấy phép FLEGT 

xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp; 

c.3) Trường hợp lô hàng gỗ nhập khẩu không thuộc quy định tại điểm c.1 

hoặc điểm c.2 khoản này: Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 03 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của 

Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (có Mẫu số 03 kèm 

theo). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi hoàn thành thủ tục thông quan. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận của Chi cục Hải quan 

trực tiếp trên Bảng kê gỗ nhập khẩu hoặc Bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu. 

Phí, lệ phí: 20.000 đồng/tờ khai 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Các mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC 

ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ 

tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên 

trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài 

chính (mã hồ sơ thủ tục hành chính số 1.006440 được công khai trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia); 

- Bảng kê gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ 

hợp pháp Việt Nam; 

- Bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 02 quy định tại Nghị định 

số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm 

gỗ hợp pháp Việt Nam; 

- Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 03 quy định tại Nghị 

định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo 

đảm gỗ hợp pháp Việt Nam . 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điều 7 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ 

Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

- Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng 

hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành. 
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IV. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG VÀ KHUYẾN 

NÔNG 

1. Tên thủ tục : Phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông tỉnh Ninh Bình  

Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về 

khuyến nông huyện hoặc “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND huyện 

trước ngày 30/9 hàng năm; 

 Bước 2:Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở cấp huyện tổ chức 

thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước 

ngày 15/11 hàng năm 

Bước 3:Ủy ban nhân dân cấp Huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc 

do Huyện phân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm 

và công bố theo quy định.. 

Cách thức thực hiện:Không quy định. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề xuất Kế hoạch Khuyến nông; 

- Hồ sơ thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết chương trình/dự án/mô hình 

Khuyến nông đề xuất; 

- Cam kết đóng góp vốn đối ứng (nếu có); 

- Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có nhu cầu. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định 

Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(nếu có): Không có. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
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- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến 

nông.  
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 V. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 1. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ dự án liên kết 

 Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư dự án liên kết gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ phận một 

cửa cấp huyện, trong giờ làm việc hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).   

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, 

cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận trao 

cho người nộp. 

- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng 

Kinh tế huyện thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm Lãnh 

đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế là chủ tịch hội đồng, các thành 

viên là đại diện Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính, các Phòng ban liên 

quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã có liên quan. 

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Hội 

đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, phòng Kinh tế có tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành 

phố xem xét phê duyệt. 

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi 

thẩm định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế phải thông 

báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư dự án liên kết được biết. 

Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được tờ trình 

của Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

thành phố ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết.                                                                                                                                                                                                                           

 Cách thức thực hiện:  

 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu Điện 

 Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị của chủ dự án (Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP); 

- Dự án liên kết (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP); 



73 

 

 

- Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (theo Mẫu số 04 

ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) đối với trường hợp các doanh 

nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; 

- Bản sao chụp các chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn 

thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các 

quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an 

toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị 

định số 98/2018/NĐ-CP); 

 - Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)     

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Là tổ chức, cá nhân thuộc đối 

tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC: Phòng Nông nghiệp & 

PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành phố  

Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị có liên quan. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết. 

Lệ phí: không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ liên kết (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP); 

- Dự án liên kết (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP); 

- Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị 

định số 98/2018/NĐ-CP); 

- Bản thỏa thuận cử đơn vị làm chủ đầu tư dự án liên kết (theo Phụ lục 04 

ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP) đối với trường hợp các doanh 

nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau; 

 - Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam 

kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an 

toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Phụ lục 05 ban 

hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP); 
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

- Hợp đồng liên kết được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. 

- Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi 

trường. 

- Liên kết đảm bảo ổn định: 

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm 

trở lên, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 05 năm; 

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 

năm, thời gian liên kết theo dự án liên kết tối thiểu là 03 năm. 

- Dự án liên kết có sự hỗ trợ của nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp. 
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 2. Tên thủ tục: Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi đi. 

Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định 

hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân 

cư và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến. 

Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa 

bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến 

vùng dự án, phương án. 

b) Hồ sơ: 

* Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đi 

Thành phần: 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT); 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo 

Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT); 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo 

Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT). 

- Tờ trình của UBND cấp xã. 

Số lượng: 01 bộ 

* Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đến 

- Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi 

- Quyết định UBND huyện nơi đi 

Số lượng: 01 bộ 

c) Thời hạn giải quyết: 60 ngày 

d) Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc bưu điện 

đ) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
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h) Lệ phí: Không 

i) Mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo 

Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo 

Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

k) Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Điều 6, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương 

trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ. 
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3. Tên thủ tục: Bố trí ổn định dân cư trong huyện 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, 

ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án. 

b) Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi Ủy ban nhân cấp 

huyện: 

Thành phần: 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT); 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo 

Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT); 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo 

Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT). 

- Tờ trình của UBND cấp xã. 

Số lượng: 01 bộ 

c) Thời hạn giải quyết: 30 ngày 

d) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bưu điện 

đ) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

h) Lệ phí: Không 

i) Mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo 

Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo 

Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 

k) Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: Không 
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l) Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính 

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Điều 5, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương 

trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ. 
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Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 5 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN TỰ NGUYỆN BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã ………………………………………….. 

Họ và tên chủ hộ:…………………… …. Dân tộc ……………………… 

Sinh ngày………tháng……….năm……… 

Nguyên quán: …………………………………………………………… 

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………. 

Thuộc đối tượng bố trí, ổn định dân cư: ……………………………...(*) 

Tên dự án, phương án: …………………………………………………… 

Số người đi trong hộ có: …………….…. khẩu …………......... lao động. 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐI TRONG HỘ 

Số thứ 

tự 
Họ và tên 

Năm sinh Quan hệ 

với chủ hộ 

Trình độ 

Văn hóa 

Nghề 

nghiệp 

Số sổ hộ khẩu hoặc 

số Chứng minh 

thư nhân dân 
Nam Nữ 

1    Chủ hộ    

2        

……        

Tôi tự nguyện làm đơn này xin tham gia dự án, phương án bố trí, ổn định 

dân cư. 

Nếu được chấp nhận tôi xin cam kết: 

- Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, quyền công dân theo quy định của Pháp luật. 

- Tổ chức xây dựng cuộc sống lâu dài tại nơi được bố trí, sắp xếp. 

Nếu tôi tự ý bỏ đi nơi khác, tôi sẽ phải hoàn trả các khoản tiền Nhà nước 

hỗ trợ, diện tích đất, rừng đã được giao (nếu có)./. 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND 

CẤP XÃ 

(Họ tên, chức vụ, ký, đóng dấu) 

…..,ngày….tháng….. năm……. 

CHỦ HỘ LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: (*) đối tượng: thiên tai, biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn, di cư tự 

do, dân cư trú trong rừng đặc dụng. 
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Phụ lục II 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 5 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ DÂN THAM GIA 

DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN)................................... 

Hôm nay, ngày……. tháng……. năm……, 

Tại thôn (bản)……………xã…….….huyện…….……tỉnh…….……….. 

diễn ra cuộc họp với các nội dung sau: 

I/ Thành phần tham dự gồm: 

1. Đại diện UBND cấp xã: 

- Ông (bà) ………………………………………..Chức vụ …………….. 

-……………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………… 

2. Hội đồng bình xét: 

- Ông (bà) ………………………………….Chức vụ …………………… 

-…………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………… 

II/ Kết quả bình xét: 

Tổng số hộ có đơn: …………………….. 

Số hộ được bình xét: ............................ 

Danh sách hộ được bình xét 

STT Họ và tên Chủ hộ 
Năm sinh 

Số sổ hộ khẩu hoặc số 

Chứng minh thư nhân dân 
Ghi chú 

Nam Nữ   

1           

2           

....           

Cuộc họp kết thúc lúc ……..ngày……. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÌNH XÉT 

(Ký tên) 
CHỦ DỰ ÁN 

                 (Ký tên) 
UBND CẤP XÃ 

         (Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục III 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 5 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ…………. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC HỘ THAM GIA 

DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN)………………….. 

Đối tượng bố trí, ổn định dân cư (*): ……………………………… Hình 

thức (tập trung, xen ghép, ổn định tại chỗ): ………………………….………… 

Nơi đi: ……thôn (bản)……..xã……..huyện…………..tỉnh… …..…....; 

Thứ 

tự 

hộ 

Họ và tên 

(từng 

người 

trong hộ) 

Năm sinh 

Quan hệ 

với chủ 

hộ 

Số 

Khẩu 

(của 

hộ) 

Số lao 

động 

(của 

hộ) 

Trình độ 

văn hóa 

Nghề 

nghiệp 

Số sổ hộ 

khẩu hoặc 

số Chứng 

minh thư 

nhân dân 

(chủ hộ) 

Ghi 

chú Nam Nữ 

1 1.1     Chủ hộ             

 1.2                   

 …                   

2 2.1     Chủ hộ             

  2.2                   

  …                   

Tổng số               

 

 Ngày……. tháng……. năm….. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

  (Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú:(*) đối tượng: Thiên tai, biên giới, hải đảo, đặc biệt khó khăn, di 

cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng. 
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