
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 



 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

 

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

1 Thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước ( Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân 

sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác 

của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp 

xã thực hiện) 

QĐ 2451/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2018 của 

UBND tỉnh 

2 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa QĐ 1888/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2020 của 

UBND tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Thủ tục hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ( Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, 

ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ 

dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) 

Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã 

để thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân. 

Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị tổ chức, cá nhân 

bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không hợp lệ. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt UBND cấp xã thanh toán nguồn vốn hỗ 

trợ cho người đề nghị hỗ trợ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Cách thức thực hiện: Gửi đến UBND cấp xã 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018;  

- Hồ sơ được phê duyệt;  

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện: Các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ 

chức thủy lợi cơ sở 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa UBND cấp xã 

Kết quả thực hiện: Thanh toán giải ngân vốn hỗ trợ 

Lệ phí: Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ 

thực vật (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT). 

Căn cứ pháp lý:  

 Luật 08/2017/QH14 

 Nghị định 77/2018/NĐ-CP 

Yêu cầu, điều kiện: Không 

- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước: 

+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=126723
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=130256


 

+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên 

của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng 

góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình 

sau đầu tư. 

- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; riêng khu vực miền 

núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ 

sở. 

+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên; riêng 

khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình 

hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; 

+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là cây 

trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường 

và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa: 

Mã thủ tục: 

1.008004.000.00.00.H40 

Số quyết định: 

1888/QĐ-UBND 

Tên thủ tục: 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

Cấp thực hiện: 

Cấp Xã 

Loại thủ tục: 

TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: 

Trồng trọt 

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, 

trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất 

trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển sang trồng cây lâu năm gửi hồ sơ đến Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

 

- Bước 3: Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời gian 03 

ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân chỉnh 

sửa, bổ sung bản đăng ký. 

 

- Bước 4: Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong 

thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển 

đổi”, đóng dấu vào bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. 

Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản theo 

Mẫu số 05.CĐ Phụ lục X kèm theo Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 

canh tác. 

 

Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay 

khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ. - Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 

hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông 

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

 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức 

nộp 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Mô tả 



 

Hình thức 

nộp 

Thời hạn giải 

quyết 
Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được bản đăng ký 

chuyển đổi hợp lệ 

và phù hợp. 

 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích hoặc 

qua môi trường mạng. 

Trực tuyến 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được bản đăng ký 

chuyển đổi hợp lệ 

và phù hợp. 

 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích hoặc 

qua môi trường mạng. 

Dịch vụ bưu 

chính 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được bản đăng ký 

chuyển đổi hợp lệ 

và phù hợp. 

 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích hoặc 

qua môi trường mạng. 

Thành phần hồ sơ: 

Tên giấy tờ 
Mẫu đơn, tờ 

khai 
Số lượng 

- Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa theo Mẫu số 04.CĐ Phụ lục X kèm theo 

Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng 

trọt về giống cây trồng và canh tác. 

PHỤ LỤC 

1.docx 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: 

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, 

Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp 

tác xã 

Cơ quan thực hiện: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: 

Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: 

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã 

Cơ quan được ủy quyền: 

Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: 

Không có thông tin 



 

Kết quả thực hiện: 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã vào Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa. 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 

Luật 

31/2018/QH14 
Luật trồng trọt 19-11-2018 Quốc Hội 

Nghị định số 

94/NĐ-CP 

Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 

13/12/2019 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trồng trọt về 

giống cây trồng và canh tác. 

19-11-2019 Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 

Người sử dụng đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu 

năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản nhưng phải đảm bảo các nguyên 

tắc sau: - Có Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; - Không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không làm biến dạng 

mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công 

trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; - Trường hợp chuyển trồng 

lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, được sử dụng tối đa 20% diện tích 

đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 

cen-ti-mét so với mặt ruộng. 

Từ khóa: 

Không có thông tin 

Mô tả: 

Không có thông tin 

 


