
THỦ TỤC 
CÔNG NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

 

1.    Đơn vị:  

Lâm Đồng 

 2.    Trình tự thực hiện:  

  - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm 

Đồng. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp 

hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; 

 - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục 

Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện 

kiểm tra hiện trường và lập báo cáo thẩm định trình Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 

định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công nhận nguồn 

giống theo Mẫu số 06 Phụ lục II và Mục B Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 

tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không công nhận và nêu rõ lý 

do. 

  3.    Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần 

Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc qua hệ 

thống motcua.lamdong.gov.vn 

 4.    Thành phần hồ sơ:  

 Loại giấy tờ   Mẫu đơn, tờ khai  
 Số 

lượng  

- Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định Danh mục 

giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận 

giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây 

trồng lâm nghiệp;  

 Mẫu số 

04.TT30.2018.doc

x 

 

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống theo Mẫu số 

05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.  

 Mẫu 

05.TT30.2018.doc 
 



 5.    Số bộ hồ sơ:  

01 bộ 

 6.    Phí:  

Mô tả Mức phí 

- Công nhận lâm phần tuyển chọn là 600.000 

đồng/01 giống; công nhận vườn giống là 2.400.000 

đồng/01 vườn giống; công nhận nguồn gốc lô giống, 

lô con giống là 600.000 đồng/01 lô giống (theo quy 

định tại Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 

07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

 

600.000/lô giống 

   7.    Lệ phí:  

 Mức phí   Mô tả  

 600.000 đồng 

 8.    Mức giá:  

 9.    Thời hạn giải quyết:  

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 10.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

 -   tổ chức, cá nhân 

 11.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Chi cục Kiểm lâm 

 12.   Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

 13.   Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:  

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần 

Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; hoặc qua hệ 

thống motcua.lamdong.gov.vn 

 14. Cơ quan phối hợp:  

 15.   Cơ quan được ủy quyền:  

 16.   Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. 

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

 18.   Căn cứ pháp lý của TTHC:  

 ID   Tên văn bản   Ngày ban hành   Trích yếu  



133926 

Thông tư 

30/2018/TT-

BNNPTNT 

15/11/2018 

Quy định Danh mục loài cây trồng 

lâm nghiệp chính; công nhận giống 

và nguồn giống; quản lý vật liệu 

giống cây trồng lâm nghiệp chính. 

128211 

Thông tư 

14/2018/TT-

BTC 

07/02/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 207/2016/TT-BTC   

ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định   

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí   trong lĩnh 

vực trồng trọt và giống cây lâm 

nghiệp 

 19.   Văn bản khác liên quan:  

 20.   TTHC liên thông:  


