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CÔNG BÁO/Số 63/Ngày 25-5-2017

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Số: 1587/Qð-UBND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, UBND tỉnh,
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình
(Tiếp theo Công báo số 61+62 ngày 25/5/2017)
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI, BỔ SUNG
1. Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận:
cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây
ñầu dòng)
1.1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Chủ nguồn giống gửi hồ sơ ñề nghị cấp chứng chỉ công nhận nguồn
giống cây trồng lâm nghiệp (cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa;
rừng giống; vườn cây ñầu dòng) ñến Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm).
ðịa chỉ: Số 92, ñường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố ðồng Hới.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của tất cả các ngày
làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
- Bước 2: Thẩm ñịnh hồ sơ:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, nếu chưa
hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm phải thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân biết ñể bổ sung
theo quy ñịnh.
- Bước 3: Thẩm ñịnh nguồn giống:
+ Khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở Nông nghiệp và
PTNT thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh nguồn giống trên phạm vi tỉnh. Thành phần Hội
ñồng gồm một số nhà quản lý và nhà khoa học chuyên ngành ñược mời theo yêu cầu.

