
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:        /SNN-VP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Cao Bằng, ngày 01 tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến một phần  

và toàn trình thực hiện giảm 50% mức thu phí, lệ phí theo quy định 

tại nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND 

 

Thực hiện Công văn số 41/UBND-VX, ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành 

chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công 

văn số 170/STTTT-BCVTCNTT, ngày 20/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 89/2022/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân Danh mục thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến một phần 

và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở có thu phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giảm 50% mức thu phí, lệ 

phí theo quy định tại nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND: có phụ lục kèm theo công 

văn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT và TT; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN, TOÀN TRÌNH 

CÓ THU PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

(Kèm theo Thông báo số:       /SNN-VP, ngày 01/3/2023 của Sở NN&PTNT) 

TT Tên TTHC Mã số 

Mức độ 

DVC Văn bản pháp lý có liên quan 

phí, lệ phí 

Mức thu phí, lệ phí theo 

quy định của HĐND tỉnh 

Mức thu phí, lệ phí 

giảm 50 % theo quy 

định của HĐND tỉnh Một 

phần 

Toàn 

trình 

A Cấp tỉnh 

I Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 Công nhận, công 

nhận lại nguồn 

giống cây trồng lâm 

nghiệp 

(3.000198)  x - Nghị quyết số 39/2022/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu 

dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

- Công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng 2.000.000 đồng/1 

lần bình tuyển; 

- Công nhận vườn giống 

cây lâm nghiệp, rừng giống 

là 5.000.000đ/ 1 lần bình 

tuyển. 

- Công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng 1.000.000 

đồng/1 lần bình tuyển; 

- Công nhận vườn 

giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống là 

2.500.000đ/ 1 lần bình 

tuyển. 

B Cấp huyện: không có      

C Cấp xã: không có      

Tổng cộng: - 01 dịch vụ công trực tuyến một phần (mức độ 3), toàn trình (mức độ 4) có thu phí, lệ phí. 

 Trong đó:   - 0 dịch vụ công trực tuyến một phần (mức độ 3) 

           - 01 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) 
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