
 

TT Trình tự giải quyết TTHC 

Cơ quan, đơn vị, bộ 

phận có trách nhiệm 

giải quyết 

Thời gian  

(Ngày làm việc) 
Kết quả Ghi chú 

1 Thủ tục: Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (3.000160.000.00.00.H56)   

1.1. Trường hợp không cần xác minh  

Bước 1 

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận 

hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, 

chuyển phòng Thanh tra pháp chế - Chi cục 

Kiểm lâm xử lý hồ sơ. 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công. 

1/4  ngày 

 

- Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả; 

- Phiếu bàn giao 

hồ sơ. 

 

Bước 2 

Tiếp nhận, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin 

phân loại doanh nghiệp để Hệ thống tự động 

phân loại doanh nghiệp Nhóm I. 

Phòng Thanh tra pháp 

chế  
1/2  ngày Hồ sơ 

 

Bước 3 

Kiểm tra các tiêu chí theo quy định pháp luật để 

xếp loại doanh nghiệp đó vào doanh nghiệp 

Nhóm I trên Hệ thống thông tin phân loại doanh 

nghiệp 

Lãnh đạo Chi cục; 

Phòng Thanh tra pháp 

chế  

03 ngày Hồ sơ 

 

Bước 4 

Thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp 

đồng thời chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Lãnh đạo Chi cục; 

Phòng Thanh tra pháp 

chế;  phòng Hành 

chính tổng hợp 

01 ngày 
Văn bản thông 

báo kết quả. 

 

Bước 5 

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công, xác nhận trên phần 

mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; thông 

báo cho doanh nghiệp nhận trả TTHC và thu phí, 

lệ phí (nếu có). 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

1/4 ngày 
Văn bản kết quả 

TTHC 
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 Tổng thời gian giải quyết TTHC 

 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 Không vượt 

quá thời gian 

quy định 

1.2 Trường hợp nghi ngờ cần xác minh 

Bước 1 

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng 

dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ 

điện tử, chuyển phòng Thanh tra pháp chế - Chi 

cục Kiểm lâm xử lý hồ sơ. 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công. 

1/4 ngày 

- Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả; 

- Phiếu bàn giao 

hồ sơ. 

 

Bước 2 

Tiếp nhận, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin 

phân loại doanh nghiệp; kiểm tra các thông tin do 

doanh nghiệp tự kê khai đồng thời thông báo 

bằng văn bản cho doanh nghiệp nêu rõ thời gian, 

nội dung cần xác minh đồng thời đề xuất kiểm 

tra xác minh. 

Lãnh đạo Chi cục; 

Phòng Thanh tra pháp 

chế  

03 ngày Hồ sơ 

 

Bước 3 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tiến hành kiểm tra, xác minh và thông báo 

kết quả xác minh cho doanh nghiệp biết. 

Lãnh đạo Chi cục; 

Phòng Thanh tra pháp 

chế  

05 ngày 

Văn bản thông 

báo kết quả xác 

minh 

 

Bước 4  

Kiểm tra các tiêu chí theo quy định pháp luật để 

xếp loại doanh nghiệp đó vào Hệ thống thông tin 

phân loại doanh nghiệp. 

Lãnh đạo Chi cục; 

Phòng Thanh tra pháp 

chế  

03 ngày Hồ sơ 

 

Bước 5 

Thông báo kết quả phân loại cho doanh nghiệp 

(Nếu doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các 

tiêu chí xếp loại doanh nghiệp Nhóm I thì thông 

báo nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết). 

Lãnh đạo Chi cục; 

Phòng Thanh tra pháp 

chế, phòng Hành chính 

tổng hợp 

1/2 ngày 

Văn bản thông 

báo kết quả phân 

loại 

 

Bước 6 

Nếu chuyển loại doanh nghiệp Nhóm I sang 

doanh nghiệp Nhóm II: Cập nhật vào Hệ thống 

thông tin phân loại doanh nghiệp và thông báo rõ 

lý do trên hệ thống đồng thời chuyển kết quả cho 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tại Trung tâm Phục vụ hành 

Lãnh đạo Chi cục; 

Phòng Thanh tra pháp 

chế, phòng Hành chính 

tổng hợp 
01 ngày 

Văn bản thông 

báo kết quả phân 

loại 
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chính công. 

Bước 7 

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công, xác nhận trên phần 

mềm một cửa thông tin về kết quả đã có; thông 

báo cho doanh nghiệp nhận trả TTHC và thu phí, 

lệ phí (nếu có). 

Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và PTNT 

tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

1/4 ngày 
Văn bản kết quả 

TTHC 

 

 Tổng thời gian giải quyết TTHC 

 13 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 Không vượt 

quá thời gian 

quy định 

 


