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I. LĨNH VỰC BẢO HIỂM: 01 thủ tục 

Thủ tục: Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

 

Tên thủ tục Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

Lĩnh vực Bảo hiểm 

Cơ quan thực 

hiện 

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông 

nghiệp. 

Cách thức thực 

hiện 

- Bộ phận một cửa các xã, phường, thị trấn. 

  

Đối tượng thực 

hiện Tổ chức 

Trình tự thực 

hiện 

a) Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh về địa bàn được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân sản 

xuất nông nghiệp lập hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ 

trợ và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân thực 

hiện sản xuất nông nghiệp. 

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh về địa bàn được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp đề 

nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Ủy 

ban nhân dân cấp xã, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 

công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa bàn được hỗ trợ, hồ 

sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ do Ủy ban nhân dân 

cấp xã gửi và báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện thực hiện thẩm định, tổng hợp danh sách tổ chức, cá 

nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

d) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 

định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, căn cứ Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và báo cáo thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tổng 
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hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 

duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 

Quyết định này được gửi đến Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã có liên 

quan. 

đ) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành Quyết định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện niêm yết công khai danh sách tổ chức, 

cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo 

hiểm nông nghiệp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, thông báo 

trên hệ thống thông tin, truyền thông của xã và sao gửi cho tổ 

chức, cá  

Thời hạn giải 

quyết 

- 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của 

pháp luật. 

Phí 
- Không. 

Lệ Phí 
- Không. 

Thành phần hồ 

sơ 

- Đơn đề nghị xem xét, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP. 

- Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP. 

- Tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp đối với trường hợp đối tượng được hỗ trợ là tổ chức 

sản xuất nông nghiệp. 

  

Số lượng bộ hồ 

sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều 

kiện 
- Không. 

Căn cứ pháp lý - Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
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số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010 

- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về 

bảo hiểm nông nghiệp. 

Biểu mẫu đính 

kèm 
 File mẫu: 

 Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP 

 Đơn đề nghị xem xét, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 

58/2018/NĐ-CP  

Kết quả thực 

hiện 

- Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng 

được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; 

- Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ; 

- UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân sản 

xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm. 
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II. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUẾ: 01 thủ tục 

Thủ tục: Kê khai, thẩm định tờ khai bảo vệ môi trường đối với nước thải 

 

Tên thủ tục Kê khai, thẩm định tờ khai bảo vệ môi trường đối với nước thải 

Lĩnh vực Chính sách Thuế 

Cơ quan thực 

hiện 
Ủy ban nhân dân phường, thị trấn 

Cách thức 

thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức 

Trình tự thực 

hiện 

1.1. Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 

Hàng quý, người nộp phí kê khai phí theo Mẫu số 01 ban hành kèm 

theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải với Ủy 

ban nhân dân phường, thị trấn và nộp phí vào tài khoản “Tạm thu 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt” của Ủy ban 

nhân dân phường, thị trấn mở tại Kho bạc Nhà nước chậm nhất là 

ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp theo. 

Tổ chức thu phí thực hiện thẩm định Tờ khai phí, trường hợp không 

đúng với thực tế thì ra Thông báo nộp bổ sung hoặc điều chỉnh 

giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo. 

1.2. Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp 

a) Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính 

phí từ 20m3/ngày trở lên: 

Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp 

theo, người nộp phí kê khai phí theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính 

phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải với tổ chức 

thu phí và nộp phí vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải công nghiệp” của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc 

Nhà nước, nộp bổ sung số phí phải nộp theo Thông báo của tổ chức 

thu phí (nếu có) trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có Thông báo. 
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Tổ chức thu phí thực hiện thẩm định tờ khai phí, trường hợp số phí 

bảo vệ môi trường phải nộp khác với số phí người nộp phí đã kê 

khai thì ra Thông báo nộp bổ sung theo Mẫu số 03 ban hành kèm 

theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hoặc 

điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo. 

b) Đối với cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm tính 

phí dưới 20m3/ngày: 

Người nộp phí kê khai phí một lần với tổ chức thu phí khi mới bắt 

đầu hoạt động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy 

định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, thời gian khai chậm 

nhất là ngày 20 tháng liền sau tháng bắt đầu hoạt động. 

Nộp phí một lần cho cả năm theo Thông báo của tổ chức thu phí, 

thời hạn nộp phí chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hàng năm. Trường 

hợp cơ sở bắt đầu hoạt động sau ngày 31 tháng 3 hàng năm thực 

hiện nộp phí theo Thông báo của tổ chức thu phí trong thời hạn 10 

ngày kể từ khi có Thông báo. 

Tổ chức thu phí thực hiện thẩm định tờ khai phí, trường hợp số phí 

bảo vệ môi trường phải nộp khác với số phí người nộp phí đã kê 

khai thì ra Thông báo nộp bổ sung theo Mẫu số 03 ban hành kèm 

theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hoặc 

điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp phí tiếp theo. 

c) Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc trách nhiệm quản lý 

trực tiếp của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng (trường hợp thuộc bí 

mật quốc phòng, an ninh): Hàng quý, chậm nhất là ngày 20 tháng 

đầu tiên của quý tiếp theo, người nộp phí kê khai phí (theo Mẫu số 

02 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 

5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải) nộp cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Bộ Công an và 

Bộ Quốc phòng thẩm định Tờ khai phí bảo vệ môi trường và Thông 

báo với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở hoạt động theo 

Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 

05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận 

được Tờ khai phí. 

Thời hạn giải 

quyết 
Không quy định thời gian giải quyết. 
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Phí 
Không 

Lệ Phí Không 

Thành phần 

hồ sơ 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị 

định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 

quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Đối với nước thải công nghiệp: Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính 

phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Số lượng bộ 

hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ pháp 

lý 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính 

phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 File mẫu: 

 - Đối với nước thải công nghiệp: Mẫu số 02 ban hành kèm theo 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính 

phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  

 - Đối với nước thải sinh hoạt: Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị 

định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 

quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.  

Kết quả thực 

hiện 

Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Mẫu 

số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải hoặc điều chỉnh giảm số phí phải nộp vào kỳ nộp 

phí tiếp theo (nếu có). 

Quay về 
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III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ CÔNG SẢN: 03 thủ tục 

1.Thủ tục: Điều chuyển tài sản công 

 

Tên thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công 

Lĩnh vực Quản lý công sản 

Cơ quan 

thực hiện 
Cấp xã 

Cách thức 

thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có 

thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công xem xét, quyết 

định.  

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài 

sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều 

chuyển không phù hợp.  

Ghi chú: 

- Trường hợp việc điều chuyển tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng 

vũ trang nhân dân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công 

an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Trường hợp điều chuyển tài sản công ngoài phạm vi cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, 

cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, trên cơ 

sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công  có 

trách nhiệm thẩm định về đề nghị điều chuyển tài sản trong trường 

hợp việc điều chuyển tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền. 

Trường hợp việc điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm 

thẩm định về đề nghị điều chuyển tài sản, trình Ủy ban nhân dân cấp 
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tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

  

Thời hạn 

giải quyết 
Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Phí Không 

Lệ Phí Không 

Thành phần 

hồ sơ 

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính; 

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị: 01 bản chính; 

- Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ quan quản lý 

cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình 

trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng 

hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong 

trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử 

dụng tài sản; lý do điều chuyển): 01 bản chính; 

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển tài sản (nếu 

có) 

Số lượng bộ 

hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 
Kết quả 

thực hiện 
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2. Thủ tục: Thanh lý tài sản công 

 

Tên thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công 

Lĩnh vực Quản lý công sản 

Cơ quan 

thực hiện 
Cấp xã 

Cách thức 

thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải 

thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà 

không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự 

toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm việc 

hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có 

thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công xem xét, quyết định.  

Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản 

hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không 

phù hợp.  

Ghi chú: Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công 

có trách nhiệm thẩm định về đề nghị thanh lý tài sản trong trường 

hợp việc thanh lý tài sản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung 

ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quyết định theo thẩm quyền. 

Thời hạn 

giải quyết 
Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 
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Thành phần 

hồ sơ 

  

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên 

(nếu có) 

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; 

nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý) 

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình 

trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình 

xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa 

chữa được) 

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có) 

Số lượng bộ 

hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 

Kết quả 

thực hiện 

Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường 

hợp đề nghị thanh lý không phù hợp. 
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Thủ tục: Tiêu hủy tài sản công 

 

Tên thủ tục Quyết định tiêu hủy tài sản công 

Lĩnh vực Quản lý công sản 

Cơ quan 

thực hiện 
Cấp xã 

Cách thức 

thực hiện 
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đối tượng 

thực hiện Tổ chức 

Trình tự 

thực hiện 

Bước 1: Khi có tài sản công thuộc các trường hợp phải tiêu hủy, cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài 

sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị 

cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công xem 

xét, quyết định. 

Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản 

công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy 

không phù hợp 

Thời hạn 

giải quyết 
Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 

Thành phần 

hồ sơ 

  

- Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên 

(nếu có) 

- Danh mục tài sản đề nghị tiêu hủy (chủng loại, số lượng; tình trạng; 

nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do tiêu hủy) 

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài sản (nếu có) 

Số lượng 

bộ hồ sơ 01 bộ 
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Yêu cầu - 

điều kiện 
Không 

Căn cứ 

pháp lý 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

Biểu mẫu 

đính kèm 

 
Kết quả 

thực hiện 

Quyết định tiêu hủy tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường 

hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp 

 


