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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC HÀNG HÓA: MÃ CÁC MẶT HÀNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ ĐƢỢC CẤP PHÉP THEO CƠ 

CHẾ CẤP PHÉP FLEGT 
 

Danh mục hàng hóa được đề cập trong Phụ lục này được xây dựng trên cơ sở Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa theo 

Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới. 
 

 
 
 

Mã HS Mô tả Ghi chú 

Chƣơng 44 Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ  

4401 Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào, dăm gỗ; 

mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng tương 

tự. 

Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

4403 Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô  

4406 Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ  

4407 Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc 

ghép nối đầu, có độ dày trên 6 mm. 

 

4408 Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ 

dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc 

tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám; ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm. 

Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

4409 Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí để làm sàn, chưa lắp ghép) được tạo dáng 

liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi 

hạt, tạo khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề 

Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 
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Mã HS Mô tả Ghi chú 

 mặt, đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối đầu.  

4410 Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng 

gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc 

bằng chất kết dính hữu cơ khác. 

Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

4411 Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại 

bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác. 

Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

4412 
 

Gỗ dán, tấm gỗ dán ván lạng và các loại gỗ ghép tương tự. 
 

Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

441300 Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, thanh hoặc tạo hình Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

441400 Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự. Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

4415 Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cuốn 

cáp bằng gỗ; giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác, 

bằng gỗ; vành đệm giá kệ để hàng bằng gỗ. 

Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

4416 Thùng tô nô, thùng tròn, thùng hình trống, hình trụ, có đai, các loại thùng có đai khác 

và các bộ phận của chúng, bằng gỗ, kể cả các loại tấm ván cong. 

Ngoại trừ các mặt hàng 

làm từ tre hoặc mây 

4418 Đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả panel gỗ có lõi xốp, panel lát sàn và ván lợp đã lắp Ngoại trừ các mặt hàng 
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Mã HS Mô tả Ghi chú 

 ghép. làm từ tre hoặc mây 

Chƣơng 94 Đồ nội thất, bộ đồ giƣờng, đệm, khung đệm, nệm và các đồ dùng nhồi tƣơng tự;  

940330 - Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòng.  

940340 - Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp.  

940350 - Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủ.  

940360 - Đồ gỗ nội thất bằng gỗ khác.  



21 
 

PHỤ LỤC II 

ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM 
 
 

GIỚI THIỆU 
 

Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) bao gồm các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số và bằng chứng 

về gỗ hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam. LD sẽ được cập nhật, bổ sung 

trong quá trình thực thi Hiệp định theo quy định tại Điều 24 của Hiệp định này. LD là 

một cấu phần không thể tách rời của Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 

(VNTLAS) như quy định tại Phụ lục V. 
 

Phụ lục này được Tổ công tác liên ngành xây dựng thông qua quá trình tham vấn rộng 

rãi với các cơ quan chính phủ, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, hộ gia 

đình, cá nhân và cộng đồng địa phương. Các hình thức tham vấn gồm: tổ chức hội thảo 

tham vấn với các bên liên quan, góp ý trực tuyến và lấy ý kiến góp ý bằng văn bản từ 

các tổ chức, cá nhân về các dự thảo của LD. 
 

Văn bản pháp luật Việt Nam dẫn chiếu trong Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục này được 

công bố công khai, bao gồm: Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định và Thông tư của Bộ hoặc liên Bộ. 
 

CẤU TRÖC VÀ NỘI DUNG ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP 
 

LD được xây dựng cho hai nhóm đối tượng, cụ thể là Tổ chức và Hộ gia đình, như 

được xác định tại mục 2.2.1 của Phụ lục V, nhằm phản ánh các yêu cầu về tuân thủ các 

quy định khác nhau áp dụng với hai nhóm đối tượng này, đồng thời giúp thiết kế Hệ 

thống VNTLAS rõ ràng, cụ thể và khả thi như quy định tại Phụ lục V. 
 

LD cho Tổ chức được quy định tại Phụ đính 1A của Phụ lục này và LD cho Hộ gia 

đình được quy định tại Phụ đính 1B của Phụ lục này. 
 

LD được chia thành 7 nguyên tắc như sau: 
 

1. Đối với Tổ chức 
 

Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội 
 

Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu 

Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ 

Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển và buôn bán gỗ 
 

Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ 
 

Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan xuất khẩu 
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Nguyên tắc VII: Tuân thủ các quy định về thuế và lao động 
 

2. Đối với hộ gia đình 
 

Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội 
 

Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu 

Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ 

Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển và buôn bán gỗ 
 

Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ 
 

Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan xuất khẩu 

Nguyên tắc VII: Tuân thủ các quy định về thuế 

LD áp dụng cho Tổ chức và cho Hộ gia đình bao gồm 7 nguyên tắc chung nêu trên, 

tuy nhiên một số nguyên tắc của mỗi nhóm có sự khác nhau về số lượng tiêu chí, chỉ 

số và bằng chứng. Nhìn chung, một số quy định áp dụng cho Hộ gia đình đơn giản hơn 

so với Tổ chức. Sự khác biệt quan trọng nhất thể hiện tại Nguyên tắc I, IV và VII, cụ 

thể như sau: 
 

- Nguyên tắc I. Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội: Cả LD cho Tổ chức và cho Hộ gia 

đình đều có 8 tiêu chí, nhưng các tiêu chí lại có sự khác nhau giữa hai nhóm đối tượng. 

Tiêu chí 1: Tuân thủ các quy định về khai thác chính gỗ rừng tự nhiên áp dụng cho Tổ 

chức và không áp dụng cho Hộ gia đình. Tiêu chí 7: Tuân thủ các quy định về khai 

thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây phân tán áp dụng cho Hộ gia 

đình và không áp dụng cho Tổ chức (mô tả chi tiết dưới đây). 
 

- Nguyên tắc IV. Tuân thủ các quy định về vận chuyển và buôn bán gỗ: LD áp dụng 

cho Tổ chức gồm 10 tiêu chí và LD áp dụng cho Hộ gia đình gồm 7 tiêu chí. Các tiêu 

chí bổ sung của LD cho Tổ chức mà không áp dụng đối với Hộ gia đình liên quan đến 

việc tuân thủ các quy định về đăng ký doanh nghiệp, vận chuyển nội bộ gỗ, sản phẩm 

gỗ trong địa bàn một tỉnh và vận chuyển nội bộ gỗ, sản phẩm gỗ trong phạm vi một 

tỉnh và liên tỉnh. 
 

- Nguyên tắc VII. LD áp dụng cho Tổ chức bao gồm việc Tuân thủ các quy định về 

thuế và lao động (3 tiêu chí), trong khi LD áp dụng cho Hộ gia đình chỉ bao gồm việc 

Tuân thủ các quy định về thuế (1 tiêu chí). Điều này phản ánh sự khác biệt trong các 

quy định về lao động được áp dụng cho Hộ gia đình so với Tổ chức. 
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Trong LD và trong Hệ thống VNTLAS có sự phân biệt giữa bằng chứng tĩnh và bằng 

chứng động như mô tả tại Mục 4.1 của Phụ lục V. Bằng chứng tĩnh (viết tắt là ―S‖ 

trong bảng ma trận LD) liên quan đến việc thành lập và hoạt động của tổ chức và hộ 

gia đình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bằng chứng như đăng ký doanh nghiệp, 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp, các quy định về thuế, môi trường và lao động. Bằng 

chứng động (viết tắt là ―D‖ trong bảng ma trận LD) liên quan đến lô gỗ trong chuỗi 

cung ứng bao gồm nhưng không giới hạn ở các bằng chứng như bảng kê lâm sản và 

các hóa đơn tài chính trong hồ sơ lâm sản tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng. 
 

GIẢI THÍCH CÁC YẾU TỐ CỦA ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP 
 

1. Bằng chứng về quyền sử dụng đất và quyền sử dụng rừng 
 

Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo người trồng rừng trong nước 

có thể trồng và bán sản phẩm của mình. Theo đó, LD bao gồm khuôn khổ bằng chứng 

toàn diện và tổng thể về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng được quy định tại 

Nguyên tắc I. Số lượng bằng chứng khác nhau phụ thuộc vào đối tượng sử dụng (Tổ 

chức hay Hộ gia đình) và loại rừng (Tiêu chí). Để xác định quyền sử dụng đất hợp 

pháp, Tổ chức và Hộ gia đình cần có một trong số các bằng chứng được quy định tại 

Nguyên tắc I của LD. 
 

Việc có nhiều bằng chứng về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng chủ yếu là do 

quá trình thực hiện chính sách đất đai của Việt Nam qua các thời kỳ. Các bằng chứng 

chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng trong các quy định trước vẫn còn 

có giá trị theo Luật đất đai năm 2013. 
 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) được quy định lần đầu tiên trong Luật Đất 

đai năm 1993. Kể từ đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dần dần được 

mở rộng cho tất cả những người sử dụng đất và cho tất cả loại đất trên toàn quốc. Quá 

trình này vẫn đang được tiến hành và có những trường hợp mà người sử dụng đất lâm 

nghiệp hợp pháp vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong 

trường hợp này, một vài bằng chứng thay thế có thể áp dụng và có thể được sử dụng 

để chứng minh quyền sử dụng đất và quyền sử dụng rừng hợp pháp như: Quyết định 

giao đất; Quyết định giao rừng; Quyết định giao đất lâm nghiệp; Quyết định giao rừng 

gắn với giao đất; Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng giao khoán rừng; Sổ lâm bạ; hoặc 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã. 
 

Theo Luật Đất đai năm 2013, trong trường hợp Hộ gia đình không có Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, hoặc bất kỳ tài liệu nào chứng minh quyền sử dụng đất thì xác 

nhận của Ủy ban nhân dân xã rằng mảnh đất đó hiện đang được sử dụng và không có 

bất kỳ tranh chấp nào được coi là bằng chứng về quyền sử dụng đất hợp pháp. 
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2. Khai thác gỗ từ vƣờn nhà, trang trại và cây phân tán 
 

LD áp dụng cho Hộ gia đình không yêu cầu bằng chứng về quyền sử dụng đất trong 

trường hợp gỗ được khai thác từ vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán, vì đối 

tượng gỗ này không đáp ứng được tiêu chí của rừng trồng tập trung, hoặc được trồng ở 

những nơi không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như ven đường, dọc bờ 

kênh, bờ mương. 
 

Khi có nhu cầu khai thác, hộ gia đình nộp, trước khi khai thác, báo cáo về địa danh, 

loài gỗ và khối lượng gỗ khai thác từ vườn nhà, trang trại và cây phân tán cho Ủy ban 

nhân dân xã biết để theo dõi và giám sát. Sau khi khai thác, hộ gia đình lập và tự xác 

nhận vào bảng kê lâm sản. 
 

3. Tuân thủ các quy định về xuất khẩu 
 

Thủ tục cấp phép FLEGT cho lô hàng gỗ xuất khẩu sang thị trường Liên minh được 

thực hiện trước khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục IV. Vì 

thế, Nguyên tắc VI được sử dụng để phân loại Tổ chức theo Hệ thống phân loại tổ 

chức (OCS) như quy định tại Phụ lục V. 
 

4. Định nghĩa 
 

Trong phạm vị của Hiệp định này, các thuật ngữ sử dụng trong LD được hiểu như sau: 
 
Bảng kê lâm sản (―Bảng kê‖) 

 

Bảng kê lâm sản là tài liệu bắt buộc phải có trong Hồ sơ Lâm sản tại mỗi giai đoạn 

trong chuỗi cung ứng gỗ tính từ thời điểm khai thác hoặc nhập khẩu cho đến thời điểm 

xuất khẩu, bao gồm mua bán, xuất, nhập tại mỗi địa điểm chế biến hoặc cất giữ lâm 

sản hoặc vận chuyển lâm sản trên một phương tiện. Bảng kê chịu sự kiểm tra và xác 

nhận/phê duyệt bởi các chủ thể liên quan tại mỗi thời điểm. 

Bảng kê lâm sản trong lưu thông bao gồm các thông tin về tên và loại lâm sản, đơn vị 

tính, quy cách, khối lượng và số lượng lâm sản, tại cuối mỗi trang của bảng kê lâm sản 

ghi tổng khối lượng lâm sản. 
 
 

Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác: 

Bảng kê lâm sản khai thác bao gồm thông tin về địa danh, chủng loại và khối lượng 

(số lượng và đường kính) của lâm sản sẽ được khai thác. 
 
 

Báo cáo địa danh và khối lƣợng khai thác 
 

 

Báo cáo địa danh và khối lượng khai thác đưa ra những thông tin về khu vực khai thác 

và khối lượng khai thác theo loài cây khác nhau từ các nguồn trong nước, bao gồm 

rừng tự nhiên, rừng trồng, gỗ cao su và cây phân tán. 
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Bằng chứng 

Bằng chứng là chứng cứ chứng minh việc thực hiện chỉ số hoặc tiêu chí. 
 
 

Ch  số 

Chỉ số là một, hoặc nhiều biện pháp cụ thể mà Tổ chức và Hộ gia đình phải tuân thủ 

để đáp ứng Tiêu chí. 
 
 

Chủ rừng (ngƣời nắm giữ quyền sở dụng rừng) 

Chủ rừng là thuật ngữ đề cập tới các Tổ chức hoặc Hộ gia đình được Nhà nước giao 

hoặc cho thuê rừng, đất lâm nghiệp để sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo quy định 

của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. 
 
 

Đơn vị thiết kế 

Đơn vị thiết kế là tổ chức có chức năng thiết kế khai thác rừng được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép. 
 
 

Gỗ chƣa qua chế biến 

Gỗ chưa qua chế biến là gỗ sau khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu chưa chịu tác động 

bởi các loại công cụ, thiết bị và còn giữ nguyên hình dạng, kích thước ban đầu. 
 
 

Hồ sơ lâm sản hợp pháp (“Hồ sơ lâm sản”) 
 

Hồ sơ lâm sản hợp pháp là bộ tài liệu ghi chép về lâm sản được chuẩn bị, lưu giữ tại 

Tổ chức và Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh lâm sản và lưu hành cùng với lâm sản 

trong quá trình khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến, cất giữ và xuất khẩu. 
 
 

Khai thác chính 

Khai thác chính gỗ rừng từ nhiên là việc chặt hạ cây rừng để lấy gỗ nhằm mục đích 

kinh tế đồng thời đảm bảo phát triển và sử dụng rừng bền vững được xác định trong 

phương án quản lý rừng bền vững theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

Khai thác chính trong rừng tự nhiên không áp dụng đối với Hộ gia đình. 
 
 

Khai thác tận dụng và tận thu 
 
Khai thác tận dụng gỗ là việc khai thác cây gỗ trong quá trình thực hiện các biện pháp 

lâm sinh, nghiên cứu khoa học và giải phóng mặt bằng khi chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng. 
 
Khai thác tận thu gỗ là việc thu gom cây gỗ bị đổ gãy, bị chết do thiên tai, gỗ cháy, gỗ 

khô mục, cành, ngọn còn nằm trong khu rừng. 
 
 

Nguyên tắc 
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Nguyên tắc là những phạm vi pháp lý và quy định luật pháp của Việt Nam bắt buộc Tổ 

chức và Hộ gia đình phải tuân thủ theo từng giai đoạn của chuỗi cung ứng như được 

quy định trong Phụ lục II và Phụ lục V. 
 
 

Phiếu bài cây 

Phiếu bài cây là tài liệu ghi chép về tên, kích thước của những cây được phép chặt hạ 

trong khu vực thiết kế khai thác. 
 
 

Rừng đặc dụng: 
 

Rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu nhằm mục đích bảo tồn thiên nhiên, bảo 

tồn mẫu chuẩn hệ sinh thái của quốc gia và bảo tồn nguồn gen sinh vật rừng; nghiên 

cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh phục vụ nghỉ ngơi, 

du lịch kết hợp với bảo vệ môi trường. 
 
 

Rừng phòng hộ: 
 

Rừng phòng hộ là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, 

chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu và bảo vệ môi 

trường. 
 
 

Rừng sản xuất: 
 

Rừng sản xuất là rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản 

ngoài gỗ kết hợp với bảo vệ môi trường. 
 
 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản là sổ ghi chép lâm sản đầu vào và đầu ra của Tổ chức 

khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản. 
 
 

Tiêu chí 

Tiêu chí là một yêu cầu pháp luật bắt buộc đối Tổ chức và Hộ gia đình phải thực hiện 

để đảm bảo sự tuân thủ Nguyên tắc. 
 

 
 

Thuyết minh thiết kế khai thác 

Thuyết minh thiết kế khai thác là tài liệu mô tả tình trạng cơ bản của khu khai thác, 

biện pháp khai thác, khối lượng, chủng loại sản phẩm khai thác, tận thu và các bảng 

biểu chi tiết về các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác. 
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PHỤ LỤC II/ PHỤ ĐÍNH 1A. ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 
 

Nguyên tắc/tiêu chí/ch  số/bằng chứng Loại 

bằng 

chứng 

S = tĩnh 

D = động 

Văn bản quy phạm pháp luật tham chiếu 

NGUYÊN TẮC I: KHAI THÁC GỖ TRONG NƢỚC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ 

DỤNG RỪNG, QUẢN LÝ, MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ các quy định về khai thác chính gỗ rừng tự nhiên 

1.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và quyền sử 

dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

  

1.1.1. Quyết định giao đất (trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất 

1.1.2. Quyết định giao rừng (từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 16, 17 Nghị 

định số 163/1999/NĐ-CP 

1.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 102 Luật 

Đất đai năm 2013 

1.1.4. Quyết định giao đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 54, 

55 Luật Đất đai năm 2013 

1.1.5. Quyết định cho thuê đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất đai 

năm 2013 

1.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất (từ năm 

2011 đến nay) 

S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT-BNNPTNT- 

BTNMT 

1.1.7. Quyết định giao rừng S Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN 

1.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn 

bản sau: 

  

1.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 



28 
 

 

1.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51% vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 

1.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

1.3. Có phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt, phải có 

quyết định sau: 

  

1.3.1. Quyết định phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững S Điều 11 Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT 

1.4. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có các văn bản 

sau: 

  

1.4.1. Thuyết minh thiết kế khai thác S Điều 22 Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT 

1.4.2. Bản đồ khu khai thác S Điều 21 Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT 

1.4.3. Phiếu bài cây khai thác S Điều 14 Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT 

1.4.4. Biên bản thẩm định thiết kế khai thác ngoại nghiệp S Điều 24 Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT 

1.4.5. Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác S Điều 25 Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT 

1.4.6. Giấy phép khai thác S Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

1.4.7. Biên bản nghiệm thu gỗ khai thác D Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

1.5. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, 

gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5 cm và chiều rộng 

≥ 20 cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn 

bản sau: 

  

1.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

1.5.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

1.6. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm 

theo quy định tại Chỉ số 1.5, phải có văn bản sau: 
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1.6.1. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

1.7. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phải 

có một trong các văn bản sau: 

  

1.7.1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với quy mô dự án khai thác từ 50 ha trở lên là rừng sản xuất áp dụng 

phương thức chặt trắng với diện tích tập trung 

S Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

1.7.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với quy mô dự án khai thác nhỏ 

hơn 50 ha là rừng sản xuất áp dụng phương thức chặt trắng với diện 

tích tập trung 

S Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định về khai thác chính, tận dụng, tận thu rừng trồng phòng hộ 

2.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng 

rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

  

2.1.1. Quyết định giao đất (trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất giao rừng 

2.1.2. Quyết định giao rừng (từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

2.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 102 Luật 

Đất đai năm 2013 

2.1.4. Quyết định giao đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34, 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 

54, 55 Luật Đất đai năm 2013 

2.1.5. Quyết định cho thuê đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất đai 

năm 2013 

2.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất (từ năm 
2011 đến nay) 

S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT-BNNPTNT- 
BTNMT 

2.1.7. Quyết định giao rừng S Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN 
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2.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn 

bản sau: 

  

2.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 

2.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51 % vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 

2.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

2.3. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phải 
có một trong các văn bản sau: 

  

2.3.1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với quy mô dự án thác khai thác chặt trắng từ 200 ha trở lên 

S Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

2.3.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với quy mô dự án khai thác khai 

thác chặt trắng có diện tích nhỏ hơn 200 ha 

S Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

2.4. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có các văn bản 
sau: 

  

2.4.1. Thuyết minh thiết kế khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.4.2. Bản đồ khu khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.4.3. Giấy phép khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.5.Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ 

đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo 

quy định và phải có các văn bản sau: 

  

2.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 



31 
 

 

2.5.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.6. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm 

theo quy định tại Chỉ số 2.5, phải có văn bản sau: 

  

2.6.1. Bảng kê lâm sản D Điều 9 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng sản xuất 

3.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và quyền sử 

dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

  

3.1.1. Quyết định giao đất (trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất giao rừng 

3.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 102 Luật 

Đất đai năm 2013 

3.1.3. Quyết định giao đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 54, 

55 Luật Đất đai năm 2013 

3.1.4. Quyết định cho thuê đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất đai 

năm 2013 

3.1.5. Quyết định giao đất, giao rừng (từ ngày 15/10/1993 đến 

1/7/2004) 

S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

3.1.6. Quyết định giao giao đất, cho thuê đất (từ năm 2011 đến nay) S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT-BNNPTNT- 
BTNMT 

3.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn 

bản sau: 

  

3.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 

3.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51 % vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 
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3.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

3.3. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phải 

có một trong các văn bản sau: 

  

3.3.1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với quy mô dự án thác khai thác trắng từ 200 ha trở lên 

S Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

3.3.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với quy mô dự án khai thác 

trắng nhỏ hơn 200ha 

S Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

3.4. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có các văn bản 

sau: 

  

3.4.1. Báo cáo địa danh và khối lượng khai thác S Điều 6 (khoản 1b) Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTN; 

Điều 9 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

3.5. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, 

gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo 

quy định và phải có các văn bản sau: 

  

3.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

3.5.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9, 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

3.6. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm 

theo quy định tại Chỉ số 3.5, phải có văn bản sau: 

  

3.6.1. Bảng kê lâm sản D Điều 9 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

Tiêu chí 4: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng trên diện tích rừng tự nhiên chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác. 
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4.1. Tuân thủ quy định pháp luật về chuyển đổi sử dụng đất rừng sang 

mục đích sử dụng khác, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, phải 
có các văn bản sau: 

  

4.1.1. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt 

bằng bao gồm bản đồ khu vực chuyển đổi, trạng thái rừng chuyển đổi 

S Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP; Điều 8 Thông 

tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

4.1.2. Các văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng 

sang mục đích sử dụng đất khác 

S Điều 3 Nghị quyết số 49; Điều 29 Nghị định số 

23/2006/NĐ-CP; 

4.1.3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường. 

  

4.1.3.1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với quy mô diện tích của dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: 

diện tích từ 5 ha trở lên đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 

S Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP; Điều 12 Nghị 

định số 18/2015/NĐ-CP 

4.1.3.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng có diện tích nhỏ hơn diện tích được quy định tại bằng chứng 

4.1.3.1. 

S Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

4.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn 
bản sau: 

  

4.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật doanh nghiệp năm 2014 

4.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51 % vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 

4.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

4.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có các văn bản 

sau: 

  

4.3.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 
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4.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ 

hoặc gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm, khai thác tại rừng tự nhiên, và gỗ tròn có đường kính đầu 

lớn ≥ 25 cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ hoặc gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20 cm thuộc loài 

nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ rừng trồng phải có dấu búa kiểm lâm 

theo quy định và phải có các văn bản sau: 

  

4.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

4.4.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

4.5. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm 

theo quy định tại Chỉ số 4.4 phải có văn bản sau: 

  

4.5.1. Bảng kê lâm sản D Điều 9 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

Tiêu chí 5: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng rừng tự nhiên trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên 

cứu khoa học và đào tạo 

5.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng 

rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

  

5.1.1. Quyết định giao đất (trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 
giao đất giao rừng 

5.1.2. Quyết định giao đất, giao rừng (từ ngày 15/10/1993 đến 

1/7/2004) 

S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

5.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 102 Luật 

Đất đai năm 2013 

5.1.4. Quyết định giao đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 54, 

55 Luật Đất đai năm 2013 
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5.1.5. Quyết định cho thuê đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất đai 

năm 2013 

5.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất (từ năm 

2011 đến nay) 

S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT-BNNPTNT- 

BTNMT 

5.1.7. Quyết định giao rừng S Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN 

5.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn 

bản sau: 

  

5.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 

5.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51 % vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 

5.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

5.3.Tuân thủ quy định pháp luật trước khi được phép khai thác tận 

dụng, phải có một trong các văn bản sau: 

  

5.3.1. Dự án lâm sinh S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

5.3.2. Kế hoạch đào tạo S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

5.3.3. Đề án nghiên cứu khoa học S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

5.4. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn 

bản sau: 

  

5.4.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

5.5. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ 

hoặc gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm, khai thác tại rừng tự nhiên, và gỗ tròn có đường kính đầu 

lớn ≥ 25 cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ hoặc gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20 cm thuộc loài 

nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ rừng trồng phải có dấu búa kiểm lâm 

  



36 
 

 

theo quy định và phải có các văn bản sau:   

5.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

5.5.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

5.6. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm 

theo quy định tại Chỉ số 5.5, phải có văn bản sau: 

  

5.6.1. Bảng kê lâm sản D Điều 9 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

Tiêu chí 6: Tuân thủ các quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh trong rừng tự nhiên 

6.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng 

rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

  

6.1.1. Quyết định giao đất (trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 
giao đất giao rừng 

6.1.2. Quyết định giao rừng (từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

6.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 102 Luật 

Đất đai năm 2013 

6.1.4. Quyết định giao đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 54, 

55 Luật Đất đai năm 2013 

6.1.5. Quyết định cho thuê đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất đai 

năm 2013 

6.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất (từ năm 

2011 đến nay) 

S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT-BNNPTNT- 

BTNMT 

6.1.7. Quyết định giao rừng S Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN 

6.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn 

bản sau: 
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6.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 

6.2.2. Giấy chứng nhận đăng lý đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51 % vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 

6.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

6.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có văn bản sau:   

6.3.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác S Điều 9 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

6.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, 

gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 
≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản 

sau: 

  

6.4.1 Biên bản xác nhận đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

6.4.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

6.5. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm 

theo quy định tại Chỉ số 6.4, phải có văn bản sau: 

  

6.5.1. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

Tiêu chí 7: Tuân thủ các quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh trong rừng trồng 

7.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và quyền sử 

dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

  

7.1.1. Quyết định giao đất (trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất giao rừng 
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7.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 102 Luật 

Đất đai năm 2013 

7.1.3. Quyết định giao đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 54, 

55 Luật Đất đai năm 2013 

7.1.4. Quyết định cho thuê đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất đai 

năm 2013 

7.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn 

bản sau: 

  

7.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 

7.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51 % vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 

7.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

7.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có văn bản sau:   

7.3.1. Báo cáo địa danh và khối lượng khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

7.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, 

gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo 

quy định và phải có các văn bản sau: 

  

7.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

7.4.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

7.5 Gỗ khai thác không thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm 

theo quy định tại Chỉ số 7.4, phải có văn bản sau: 

  

7.5.1. Bảng kê lâm sản D Điều 9 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 
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Tiều chí 8: Tuân thủ các quy định về khai thác gỗ cao su 

8.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và quyền sử 

dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

  

8.1.1. Quyết định giao đất (trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất giao rừng 

8.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 102 Luật 

Đất đai năm 2013 

8.1.3. Quyết định giao đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 54, 
55 Luật Đất đai năm 2013 

8.1.4. Quyết định cho thuê đất (từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất đai 
năm 2013 

8.1.5. Quyết định giao đất (từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

8.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn 

bản sau: 

  

8.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 

8.2.2.Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51 % vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 

8.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

8.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có các văn bản 

sau: 

  

8.3.1. Báo cáo địa danh và khối lượng khai thác D Điều 7 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

8.3.2. Bảng kê lâm sản D Điều 5 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư 40/2015/TT-BNNPTNT 

NGUYÊN TẮC II: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ GỖ TỊCH THU (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 
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Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về lƣu trữ hồ sơ gỗ tịch thu đã xử lý 

1.1. Tuân thủ quy định về gỗ tịch thu đã xử lý, phải có các văn bản sau:   

1.1.1. Hợp đồng mua bán / hợp đồng mua bán tài sản đem bán đấu giá S Điều 35 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 

1.1.2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản bán 

đấu giá 

S Điều 46 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 

1.1.3. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính D Điều 16 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015 TT-BNNPTNT 

1.1.4. Bảng kê lâm sản D Điều 16 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

1.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, 
gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥5cm và chiều rộng 

≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm và phải có văn bản sau: 

  

1.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 1 

Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN 

NGUYÊN TẮC III: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU GỖ (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thủ tục hải quan 

1.1. Tuân thủ quy định về thủ tục hải quan, phải có các văn bản sau:   

1.1.1 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu lâm sản D Điều 24 Luật Hải quan năm 2014; Điều 25 Nghị định 

số 08/2015/NĐ-CP; Điều 10 Thông tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

1.1.2. Hợp đồng mua bán hoặc tương đương D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.3. Hóa đơn mua bán trong giao dịch thương mại D Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

1.1.4. Vận tải đơn (hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương 

đương theo quy định của pháp luật) 

D Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

1.1.5. Bảng kê lâm sản nhập khẩu D Điều 10 Thông tư số 01/2012/BNNPTNT 
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1.1.6. Dựa theo nguồn gốc gỗ nhập khẩu, yêu cầu bổ sung thêm một 

trong các bằng chứng sau: 

  

1.1.6.1. Giấy phép CITES của nước xuất khẩu đối với các loại gỗ thuộc 

danh mục các Phụ lục I, II và III của Công ước CITES. 

D Nghị định số 82/2006/NĐ-CP; Điều 5 Nghị định số 

98/2011/NĐ-CP; Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT 

1.1.6.2. Giấy phép FLEGT D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.6.3. Bảng tự kê khai thể hiện trách nhiệm giải trình về tính hợp 

pháp của gỗ 

D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.7 Tùy thuộc theo nhóm rủi ro (như bảng 2 của Phụ lục V),  yêu cầu 

bổ sung thêm một trong các bằng chứng sau cùng với bảng tự kê khai: 

  

1.1.7.1. Chứng chỉ tự nguyện hoặc hệ thống chứng chỉ quốc gia do 

VNTLAS công nhận 

D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.7.2. Tài liệu khai thác hợp pháp phù hợp với pháp luật và quy định 

của quốc gia khai thác (HS 4403, 4406, 4407) 

D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.7.3. Tài liệu bổ sung thay thế thể hiện tính hợp pháp của gỗ phù 

hợp với pháp luật của quốc gia khai thác (trong trường hợp quốc gia 

khai thác không yêu cầu tài liệu khai thác đối với sản phẩm sơ chế, 

hoặc nhà nhập khẩu không thể có được tài liệu khai thác đối với sản 

phẩm hỗn hợp) 

D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật và đóng dấu búa kiểm lâm 

2.1. Tuân thủ về kiểm dịch thực vật đối với gỗ và các sản phẩm của gỗ, 

phải có văn bản sau: 

  

2.1.1. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, 

pallet, mùn cưa 

D Điều 1 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT; Điều 7 

Thông tu số 33/2014/TT-BNNPTNT 

2.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m phải có 

dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu, nếu không có 

thì phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

  

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 
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2.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

NGUYÊN TẮC IV: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN, MUA BÁN GỖ (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

Tiêu chí 1. Tuân thủ quy định về việc thành lập doanh nghiệp 

1.1. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, phải có một trong các văn 

bản sau: 

  

1.1.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 

1.1.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 
ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm trên 51% vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật đầu tư năm 2014 

1.1.3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 

đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

Tiêu chí 2. Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ chƣa qua chế biến có nguồn gốc khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng tự 

nhiên trong nƣớc 

2.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản 

sau: 

  

2.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua từ 

tổ chức) 

D Điều 12,Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

2.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 12 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ 

xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các 

văn bản sau: 

  

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

2.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 3: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ chƣa qua chế biến khai thác từ rừng trồng tập trung, vƣờn nhà, trang 

trại, cây trồng phân tán 
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3.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản 

sau: 

  

3.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua từ 

tổ chức) 

D Điều 13 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

3.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 13 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

3.2. Gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ rừng trồng, và gỗ 

tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm 

phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

  

3.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 13 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

3.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 4: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ nhập khẩu chƣa qua chế biến ở trong nƣớc 

4.1. Tuân thủ quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản 

sau: 

  

4.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính D Điều 14 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

4.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 14 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

4.2. Gỗ tròn nhập khẩu có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 

1m, nếu không có dấu búa hay dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất 

khẩu thì phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn 

bản sau: 

  

4.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

4.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 5: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau xử lý tịch thu chƣa qua chế biến 

5.1.Tuân thủ quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản 

sau: 
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5.1.1 Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua từ 

tổ chức) 

D Điều 16 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

5.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 16 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

5.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, 

gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn 

bản sau: 

  

5.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

5.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; 

Tiêu chí 6: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau chế biến (kể cả gỗ tròn đã cắt khúc) có nguồn gốc từ gỗ 

rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gỗ tịch thu đã xử lý 

6.1. Tuân thủ quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản 

sau: 

  

6.1. 1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp mua gỗ từ 

tổ chức) 

D Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

6.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 17, 26 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

6.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài ≥ 1m phải có 

dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

  

6.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

6.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 7: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau chế biến (kể cả gỗ tròn đã cắt khúc) từ gỗ rừng trồng 

tập trung, vƣờn nhà, trang trại, cây trồng phân tán 

7.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản 

sau: 

  

7.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp mua gỗ từ 

tổ chức) 

D Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 
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7.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

7.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m thuộc 

loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và 

phải có các văn bản sau: 

  

7.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

7.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 8: Tuân thủ quy định về vận chuyển nội bộ gỗ, sản phẩm gỗ trong địa bàn một t nh 

8.1.Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản 

sau: 

  

8.1.1. Phiếu xuất kho nội bộ D Điều 18 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

8.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 18 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

8.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, 

gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 

25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng với chiều dài ≥ 1m, 

chiều dày ≥5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm 

được khai thác từ rừng trồng phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định 

và phải có các văn bản sau: 

  

8.2. 1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

8.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 7, 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

Tiêu chí 9: Tuân thủ quy định về vận chuyển nội bộ gỗ, sản phẩm gỗ trên địa bàn khác t nh 

9.1 Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản 

sau: 

  

9.1.1. Phiếu xuất kho nội bộ D Điều 18 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 
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9.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 18 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

9.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ 

xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 
rộng ≥ 20cm khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ tròn có đường kính đầu 

lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều 

dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, 

quý, hiếm được khai thác từ rừng trồng phải có dấu búa kiểm lâm theo 

quy định và phải có các văn bản sau: 

  

9.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

9.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 9 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

Tiêu chí 10: Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản phục vụ việc xác minh cho xuất khẩu 

10.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp phục vụ việc xác 

minh cho xuất khẩu, phải có các văn bản sau: 

  

10.1.1. Hợp đồng mua bán hoặc tương đương D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

10.1.2. Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính D Điều 2 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

10.1.3. Bảng kê lâm sản xuất khẩu D Điều 5 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

10.1.4. Một hoặc các tài liệu bổ sung khác theo các giai đoạn cụ thể 

của chuỗi cung ứng của các nguồn gốc gỗ khác nhau (VD: biên bản 

đóng dấu búa kiểm lâm) để cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của 

gỗ cho lô hàng 

D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

NGUYÊN TẮC V: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ BIẾN GỖ (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thành lập doanh nghiệp 

1.1. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, phải có một trong các văn   
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bản sau:   

1.1.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp S Điều 28, 29 Luật Doanh nghiệp năm 2014 

1.1.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm trên 51% vốn điều lệ) 

S Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014 

1.1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp hoạt 
động trong khu công nghiệp, khu chế xuất) 

S Điều 39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Điều 13 Luật 
Đầu tư năm 2005, Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014 

1.2. Chế biến gỗ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phải có 
một trong các văn bản sau: 

  

1.2.1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ rừng tự nhiên có công suất từ 

3.000 m3 sản phẩm/năm trở lên; 

S Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

1.2.2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với cơ sở sản xuất ván ép có công suất từ 100.000 m2 sản phẩm/năm 

trở lên; 

S Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

1.2.3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho bãi, nhà xưởng từ 

10.000 m2 trở lên 

S Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

1.2.4. Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất gỗ, ván 

ép, ván dăm không chịu sự điều chỉnh của đánh giá tác động môi 

trường như được quy định trong Bằng chứng 1.2.1, 1.2.2 và 1.2.3 nêu 

trên 

S Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

1.3. Tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, phải có văn bản sau:   

1.3.1. Thiết kế phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt S Điều 15 và Phụ lục 4 Nghị định số 79/2014/ND-CP 

1.4. Tuân thủ quy định về lập sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, phải có 

văn bản sau: 

  

1.4.1. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản S Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp đƣa vào chế biến 
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2.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ tự khai thác từ 

rừng của tổ chức, phải có văn bản sau: 

  

2.1.1. Bảng kê lâm sản D Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.2. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ mua từ tổ 

chức, phải có các văn bản sau: 

  

2.2.1. Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính D Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

2.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.3. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ mua từ hộ gia 

đình, phải có văn bản sau: 

  

2.3.1. Bảng kê lâm sản D Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m khai 

thác từ rừng tự nhiên và gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được khai 

thác từ rừng trồng, gỗ nhập khẩu trong trường hợp không có dấu búa 

hoặc ký hiệu đặc biệt của nước xuất khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu phải có 

dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

  

2.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.4.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.5. Gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng, gỗ xẻ sau xử lý tịch thu chưa qua chế 
biến tiếp theo có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm 

được khai thác từ rừng trồng phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định 

và phải có các văn bản sau: 

  

2.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 Quyết 

định số 107/2007/QĐ-BNN 
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2.5.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 Quyết 

định số 107/2007/QĐ-BNN 

NGUYÊN TẮC VI: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thủ tục hải quan 

1.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ xuất khẩu hợp pháp, phải có các văn 

bản sau: 

  

1.1.1. Tờ khai hải quan lâm sản xuất khẩu theo quy định hiện hành 
(bản chính); 

D Điều 24 Luật Hải quan năm 2014; Điều 25 Nghị định 

số 08/2015/NĐ-CP; Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT- 

BTC 

1.1.2. Hợp đồng mua bán hoặc tương đương D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.3 Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.4. Bảng kê lâm sản xuất khẩu D Điều 5 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

1.1.5. Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với sản phẩm làm 

từ gỗ thuộc Phụ lục II của Công ước CITES. 

D Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT; Điều 16 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

1.1.6. Giấy phép FLEGT đối với thị trường EU D Việt Nam sẽ ban hành VBQPPL quy định 

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật 

2.1.Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật đối với gỗ và các sản 

phẩm gỗ, phải có văn bản sau: 

  

2.1.1 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, 
pallet, mùn cưa trong trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu 

D Điều 8,12 Nghị định số 02/2007/NĐ-CP; Điều 1 

Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT; Điều 10 Thông 

tư số 33/2014/TT-BNNPTNT 

NGUYÊN TẮC VII: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ LAO ĐỘNG (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thuế 

1.1. Tuân thủ quy định về kê khai, đăng ký và nộp thuế:   
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1.1.1. Không có trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân 

kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế 

S Điều 70 Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Văn bản số 

815/TCT-KK của Tổng cục thuế 

Tiêu chí 2: Tuân thủ Bộ Luật Lao động 

2.1. Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người lao động   

2.1.1. Có tên trong danh sách bảng lương của tổ chức S Điều 15, 16, 17 Bộ Luật Lao động năm 2012 

2.2. Người lao động được tham gia tổ chức Công đoàn của doanh 

nghiệp 

  

2.2.1. Có tên trong danh sách đóng công đoàn phí của doanh nghiệp S Điều 5 Luật Công đoàn năm 2012 

2.3. Thực hiện quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động   

2.3.1. Có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động do doanh nghiệp lập S Điều 148 Bộ Luật Lao động năm 2012 

Tiêu chí 3: Tuân thủ Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế 

3.1. Có sổ bảo hiểm xã hội của người lao động có hợp đồng từ 01 

tháng trở lên 

  

3.1.1. Bảng niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã hội S Điều 2, 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 

3.2. Có bảo hiểm y tế của người lao động có hợp đồng từ 03 tháng trở 

lên 

  

3.2.1. Bảng lương của tổ chức thể hiện số tiền đóng bảo hiểm y tế hàng 

tháng 

S Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 

năm 2014 

3.3. Có bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có hợp đồng từ đủ 03 

tháng trở lên 

  

3.3.1. Bảng lương của tổ chức thể hiện số tiền đóng bảo hiểm thất 

nghiệp hàng tháng 

S Điều 52 Luật việc làm năm 2013 
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PHỤ LỤC II/ PHỤ ĐÍNH 1B. ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH 
 

Nguyên tắc/tiêu chí/ch  số/bằng chứng Loại 

bằng 
chứng 

Văn bản quy phạm pháp luật tham chiếu 

NGUYÊN TẮC I: KHAI THÁC GỖ TRONG NƢỚC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG 

RỪNG, QUẢN LÝ, MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ các quy định về khai thác chính, tận dụng, tận thu rừng trồng phòng hộ 

1.1. Tuân thủ quy định pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng phải 

có một trong các văn bản sau: 

  

1.1.1. Quyết định giao đất (Trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất 

1.1.2. Quyết định giao đất, giao rừng (Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

1.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 100, 
101 Luật Đất đai năm 2013 

1.1.4. Quyết định giao đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34, Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 

54, 55 Luật Đất đai năm 2013 

1.1.5. Quyết định cho thuê đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất 

đai năm 2013 

1.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất (Từ năm 2011 
đến nay) 

S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT- 
BNNPTNT-BTNMT 

1.1.7. Quyết định giao rừng S Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN 

1.1.8. Sổ lâm bạ S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP 

1.1.9. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 

100 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 
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1.1.10. Xác nhận của Ủy ban nhân xã là đất đang sử dụng và không có tranh 
chấp đối với trường hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

1.1.11. Hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với các chủ rừng khác. S Điều 5, Nghị định số 01/1995/NĐ-CP; Điều 8, Nghị 

định số 135/2005/NĐ-CP 

1.2. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo luật định, 

phải có một trong các văn bản sau: 

  

1.2.1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự 

án thác khai thác trắng có quy mô khai thác tập trung từ 200 ha trở lên; 

S Điều 12, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

1.2.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với đối với dự án thác khai thác trắng có 

quy mô khai thác tập trung từ 200 ha trở lên; 

S Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

1.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có các văn bản 

sau: 

  

1.3.1 Thuyết minh thiết kế khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

1.3.2. Bản đồ khu khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

1.3.3. Giấy phép khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

1.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc 

loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và có các văn 

bản sau: 

  

1.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9, 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

1.4.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9, 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

1.5 Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm quy định tại 

Chỉ số 1.4, phải có văn bản sau: 
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1.5.1. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9, 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định về khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng sản xuất 

2.1. Tuân thủ quy định pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, 

phải có một trong các văn bản sau: 

  

2.1.1. Quyết định giao đất (Trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất 

2.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 100, 

101 Luật Đất đai năm 2013 

2.1.3. Quyết định giao đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 

54, 55 Luật Đất đai năm 2013 

2.1.4. Quyết định cho thuê đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất 

đai năm 2013 

2.1.5. Quyết định giao đất, giao rừng (Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 
Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

2.1.6. Quyết định giao đất, cho thuê đất (Từ năm 2011 đến nay) S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

2.1.7. Sổ lâm bạ S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/NĐ-CP 

2.1.8. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 

100 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

2.1.9. Xác nhận của Ủy ban nhân xã là đất đang sử dụng và không có tranh 

chấp đối với trường hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

2.1.10. Hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với các chủ rừng khác. S Điều 5, Nghị định số 01/1995/NĐ-CP; Điều 8, Nghị 

định số 135/2005/NĐ-CP 

2.2. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo luật định, 

phải có một trong các văn bản sau: 
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2.2.1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự 
án khai thác trắng có quy mô khai thác tập trung quy mô từ 200 ha trở lên; 

 

S 
Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

2.2.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với quy mô dự án khai thác trắng có quy 

mô khai thác tập trung quy mô từ 200 ha trở lên; 

 

S 
Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

2.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có các văn bản sau:   

2.3.1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

2.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc 

loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và có các văn 

bản sau: 

  

2.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

2.4.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

2.5 Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm quy định tại 
Chỉ số 2.4, phải có văn bản sau: 

  

2.5.1. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng trên diện tích rừng tự nhiên chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác. 

3.1. Tuân thủ quy định pháp lý về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo vệ 

môi trường, giải phóng mặt bằng, phải có tất cả các văn bản sau: 

  

3.1.1. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng bao 

gồm: bản đồ khu vực rừng chuyển đổi, thực trạng rừng chuyển đổi 

 

S 
Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP; Điều 8 

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

3.1.2. Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục 

đích sử dụng đất khác 

 

S 
Điều 3 Nghị quyết 49; Điều 29 Nghị định số 

23/2006/NĐ-CP; 
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3.1.3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế 
hoạch bảo vệ môi trường 

  

3.1.3.1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự 

án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có quy mô từ 5ha trở lên đối với rừng 

phòng hộ; từ 10ha trở lên đối với rừng tự nhiên, từ 50ha trở lên đối với các loại 

rừng khác. 

 
 

S 

Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

3.1.3.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án chuyển đổi mục đích sử 

dụng có quy mô nhỏ hơn so với quy định tại bằng chứng 4.1.3.1. 

 

S 
Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

3.2. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn bản sau:   

3.2.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác D Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

3.3. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc 

loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có 

các văn bản sau: 

  

3.3.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

3.3.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

3.4. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định 

tại Chỉ số 3.3, phải có văn bản sau: 

  

3.4.1. Bảng kê lâm sản. D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

Tiêu chí 4: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng rừng tự nhiên trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu 

khoa học và đào tạo 

4.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, 

phải có một trong các văn bản sau: 

  

4.1.1. Quyết định giao đất (Trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 
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  giao đất 

4.1.2. Quyết định giao đất, giao rừng (Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

4.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 100, 

101 Luật Đất đai năm 2013 

4.1.4. Quyết định giao đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 

54, 55 Luật Đất đai năm 2013 

4.1.5. Quyết định cho thuê đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất 

đai năm 2013 

4.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất (Từ năm 2011 
đến nay) 

S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT- 
BNNPTNT-BTNMT 

4.1.7. Quyết định giao rừng S Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN 

4.1.8. Sổ lâm bạ S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP 

4.1.9. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 

100 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

4.1.10. Xác nhận của Ủy ban nhân xã là đất đang sử dụng và không có tranh 

chấp đối với trường hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

4.1.11. Hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với các chủ rừng khác. S Điều 5, Nghị định số 01/1995/NĐ-CP; Điều 8, Nghị 

định số 135/2005/NĐ-CP; 

4.2.Tuân thủ quy định pháp luật trước khi được phép khai thác tận dụng, phải 

có một trong các văn bản sau: 

  

4.2.1. Hồ sơ thiết kế lâm sinh S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

4.2.2. Kế hoạch đào tạo S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

4.2.3. Đề án nghiên cứu khoa học S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 
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4.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn bản sau:   

4.3.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác S Điều 8 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

4.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm phải có 
dấu búa kiểm lâm theo quy định và có các văn bản sau: 

  

4.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

4.4.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

4.5. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định 

tại Chỉ số 4.4, phải có văn bản sau: 

  

4.5.1. Bảng kê lâm sản. D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

Tiêu chí 5: Tuân thủ các quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh trong rừng tự nhiên 

5.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, 

phải có một trong các văn bản sau: 

  

5.1.1. Quyết định giao đất (Trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất 

5.1.2. Quyết định giao đất, giao rừng (Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

5.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ ngày15/10/1993 đến nay) S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 100, 

101 Luật Đất đai năm 2013 

5.1.4. Quyết định giao đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 

54, 55 Luật Đất đai năm 2013 

5.1.5.Quyết định cho thuê đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai 2003; Điều 56 Luật Đất đai 

năm 2013 
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5.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất (Từ năm 2011 
đến nay) 

S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT- 
BNNPTNT-BTNMT 

5.1.7. Quyết định giao rừng S Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN 

5.1.8. Sổ lâm bạ S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/NĐ-CP 

5.1.9. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 

100 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

5.1.10. Xác nhận của Ủy ban nhân xã là đất đang sử dụng và không có tranh 
chấp đối với trường hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

5.1.11. Hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với các chủ rừng khác. S Điều 5, Nghị định số 01/1995/NĐ-CP; Điều 8, Nghị 

định số 135/2005/NĐ-CP; 

5.2. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn bản sau:   

5.2.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác S Điều 9 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

5.3. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm phải có 

dấu búa kiểm lâm theo quy định và có các văn bản sau: 

  

5.3.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

5.3.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9, 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

5.4. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định 

tại Chỉ số 5.3, phải có văn bản sau: 

  

5.4.1. Bảng kê lâm sản. D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

Tiêu chí 6: Tuân thủ các quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh trong rừng trồng 
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6.1. Tuân thủ quy định pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, 
phải có một trong các văn bản sau: 

  

6.1.1. Quyết định giao đất (Trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất 

6.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 100, 

101 Luật Đất đai năm 2013 

6.1.3. Quyết định giao đất (Từ ngày15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 53, 

54, 55 Luật Đất đai năm 2013 

6.1.4. Quyết định cho thuê đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất 

đai năm 2013 

6.1.5. Quyết định giao đất, giao rừng (Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/CP; Điều 9, 12, 17 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

6.1.6. Quyết định giao đất, cho thuê đất (Từ năm 2011 đến nay) S Điều 5, 9, 11 Thông tư số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

6.1.7. Sổ lâm bạ S Điều 5, 13, 14 Nghị định số 02/NĐ-CP 

6.1.8 Một trong các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 

100 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

6.1.9. Xác nhận của Ủy ban nhân xã là đất đang sử dụng và không có tranh 
chấp đối với trường hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

6.1.10. Hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với các chủ rừng khác. S Điều 5, Nghị định số 01/1995/NĐ-CP; Điều 8, Nghị 

định số 135/2005/NĐ-CP; 

6.2. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn bản sau:   

6.2.1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác S Điều 6 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 
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6.3. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 
hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc 

loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và có các văn 

bản sau: 

  

6.3.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

6.3.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

6.4. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm quy định tại 

Chỉ số 6.3, phải có văn bản sau: 

  

6.4.1. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9, 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

Tiêu chí 7: Tuân thủ các quy định về khai thác gỗ trồng trong vƣờn nhà, trang trại và cây trồng phân tán 

7.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ khai thác, phải có văn bản sau:   

7.1.1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác S Điều 7 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

7.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm khai 

thác tại rừng trồng và gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, phải có dấu búa kiểm 

lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  

7.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

7.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

7.3. Đối với gỗ không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định 

tại chỉ số 7.2, phải có văn bản sau: 

  

7.3.1. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 
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Tiêu chí 8: Tuân thủ các quy định về khai thác gỗ cao su. 

8.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, 

phải có một trong các văn bản sau: 

  

8.1.1. Quyết định giao đất (Trước ngày 15/10/1993) S Không có VBPL quy định cụ thể trước năm 1993 về 

giao đất 

8.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 48, 49, 51 Luật Đất đai năm 2003; Điều 100, 

101 Luật Đất đai năm 2013 

8.1.3. Quyết định giao đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 32, 33, 34 Luật Đất đai năm 2003; Điều 

53,54,55 Luật Đất đai năm 2013 

8.1.4.Quyết định cho thuê đất (Từ ngày 15/10/1993 đến nay) S Điều 35 Luật Đất đai năm 2003; Điều 56 Luật Đất 

đai năm 2013 

8.1.5. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 

100 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

8.1.6. Xác nhận của Ủy ban nhân xã là đất đang sử dụng và không có tranh 

chấp đối với trường hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

S Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 

8.2. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có các văn bản 

sau: 

  

8.2.1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác D Điều 7 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT 

8.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 5 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015 TT-BNNPTNT 

NGUYÊN TẮC II: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ GỖ TỊCH THU (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về lƣu trữ hồ sơ gỗ tịch thu đã xử lý 

1.1. Tuân thủ quy định về về gỗ tịch thu đã xử lý, phải có các văn bản sau:   

1.1.1. Hợp đồng mua bán / Hợp đồng mua bán tài sản đem bán đấu giá S Điều 35 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 

1.1.2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản bán đấu giá S Điều 46 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; 
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1.1.3. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính D Điều 16 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 
1 Thông tư số 40/2015 TT-BNNPTNT 

1.1.4. Bảng kê lâm sản D Điều 16 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

1.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1 m, chiều dày ≥5 cm và chiều rộng ≥ 20 cm phải 
có dấu búa kiểm lâm theo quy định và văn bản sau: 

  

1.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 1 

Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN 

NGUYÊN TẮC III: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU GỖ (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan 

1.1. Tuân thủ quy định pháp luật về thủ tục hải quan, phải có các văn bản sau:   

1.1.1 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu lâm sản D Điều 24 Luật Hải quan năm 2014; Điều 25 Nghị 

định số 08/2015/NĐ-CP; Điều 10 Thông tư số 
Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 16 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

1.1.2. Hợp đồng mua bán hoặc tương đương; D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.3. Hóa đơn thương mại khi có giao dịch thương mại D Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

1.1.4. Vận tải đơn (hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo 

quy định của pháp luật) 

D Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

1.1.5. Bảng kê lâm sản nhập khẩu D Điều 10 Thông tư số 01/2012/BNNPTNT 

1.1.6. Dựa theo nguồn gốc gỗ nhập khẩu, yêu cầu bổ sung một trong các bằng 

chứng sau: 

  

1.1.6.1 Giấy phép CITES của nước xuất khẩu đối với các loại gỗ thuộc danh 

mục các Phụ lục I, II và III của Công ước CITES 

D Nghị định số 82/2006/NĐ-CP; Điều 5 Nghị định 

98/2011/NĐ-CP; Thông tư số 04/2015/TT- 

BNNPTNT 
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1.1.6.2 Giấy phép FLEGT D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.6.3 Bảng tự kê khai thể hiện trách nhiệm giải trình về tính hợp pháp của gỗ D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.7.1 Tùy thuộc theo nhóm rủi ro (như bảng 2 của Phụ lục V), Bảng tự kê khai 

phải kèm theo một trong các bằng chứng sau: 

  

1.1.7.1 Chứng chỉ tự nguyện hoặc hệ thống chứng chỉ quốc gia do VNTLAS 

công nhận 

D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.7.2 Tài liệu khai thác hợp pháp phù hợp với pháp luật và quy định của quốc 

gia khai thác (HS 4403, 4406, 4407) 

D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.7.3 Tài liệu bổ sung thay thế thể hiện tính hợp pháp của gỗ phù hợp với 

pháp luật của quốc gia khai thác (trong trường hợp quốc gia khai thác không 

yêu cầu tài liệu khai thác đối với sản phẩm sơ chế, hoặc nhà nhập khẩu không 

thể có được tài liệu khai thác đối với sản phẩm hỗn hợp). 

D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật và đóng dấu búa kiểm lâm 

2.1. Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật đối với gỗ và các sản phẩm của 
gỗ, phải có văn bản sau: 

  

2.1.1. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, pallet, mùn 

cưa 

D Điều 1 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT; Điều 

7 Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT 

2.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ hoặc gỗ 

đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác 

của nước xuất khẩu, nếu không thì phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và 

các văn bản sau: 

  

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8, Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

2.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8, Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

NGUYÊN TẮC IV: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN, MUA BÁN GỖ (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu chí 1. Tuân thủ các quy định về mua bán, vận chuyển gỗ chƣa qua chế biến có nguồn gốc khai thác, tận thu từ rừng tự nhiên trong 

nƣớc 
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1.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản sau:   

1.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

D Điều 12 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 

1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

1.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 12 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

1.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm, phải có 

dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  

1.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

1.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định về mua bán, vận chuyển gỗ chƣa qua chế biến khai thác từ rừng trồng tập trung, vƣờn nhà, trang trại 

và cây trồng phân tán 

2.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản sau:   

2.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

D Điều 13 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 

1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

2.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 13 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

2.2. Gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm thu hoạch từ rừng trồng, gỗ tròn có 

đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 
chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm phải có dấu búa kiểm 

lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

2.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ nhập khẩu chƣa qua chế biến ở trong nƣớc 

3.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản sau 

đây: 
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3.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính D Điều 14 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 
1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

3.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 14 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

3.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m nếu không có 

dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu thì phải có dấu búa 

kiểm lâm của Việt Nam và các văn bản sau: 

  

3.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

3.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 4: Tuân thủ các quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau xử lý tịch thu chƣa qua chế biến 

4.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản sau:   

4.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 
chức) 

D Điều 16 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 
1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

4.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 16 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

4.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm phải có 

dấu búa kiểm lâm và các văn bản sau: 

  

4.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

4.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 5: Tuân thủ các quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau chế biến (kể cả gỗ tròn đã cắt khúc) có nguồn gốc từ 

rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu 

5.1. Tuân thủ quy định hồ sơ hợp pháp, phải có các văn bản sau:   

5.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

D Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 

1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 



66 
 

 

5.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

5.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa 

kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  

5.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

5.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 6: Tuân thủ các quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau chế biến (kể cả gỗ tròn đã cắt khúc) từ rừng trồng tập 

trung 

6.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các văn bản sau:   

6.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

D Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 

1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

6.1.2. Bảng kê lâm sản D Điều 17 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

6.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa 

kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  

6.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

6.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN 

Tiêu chí 7: Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản phục vụ xác minh cho xuất khẩu 

7.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản xuất khẩu hợp pháp, phải có các văn 

bản sau: 

  

7.1.1. Hợp đồng mua bán hoặc tương đương D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

7.1.2 Hóa đơn thương mại D Thông tư số 38/2015/TT BTC 

7.1.3. Bảng kê lâm sản xuất khẩu D Điều 5 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 
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7.1.4. Một hoặc các tài liệu bổ sung khác theo các giai đoạn cụ thể của chuỗi 

cung ứng của các nguồn gốc gỗ khác nhau (VD: biên bản đóng dấu búa kiểm 

lâm) để cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ cho chuyến hàng 

D  

NGUYÊN TẮC V: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ BIẾN GỖ (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu chí 1. Tuân thủ quy định đối với cơ sở chế biến gỗ 

1.1. Tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, phải có văn bản sau:   

1.1.1. Thiết kế phòng cháy chữa cháy đã phê duyệt S Điều 15 và Phụ lục 4 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 

1.2. Tuân thủ quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phải có:   

1.2.1. Nội quy về an toàn, vệ sinh lao động. S Bộ Luật Lao động 2012: Chương IX, Khoản 1 Điều 

137, Điều 138 Bộ Luật lao động 10/2012/QH 13; 

Tiêu chí 2. Tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp đƣa vào chế biến 

2.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ khai thác từ rừng của 

hộ gia đình, phải có văn bản sau: 

  

2.1.1 Bảng kê lâm sản D Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; 

2.2. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ mua từ tổ chức, phải 

có các văn bản sau: 

  

2.2.1. Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính D Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 

1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 

2.2.2. Bảng kê lâm sản D Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 

1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT 
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2.3. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ mua từ hộ gia đình, 
phải có văn bản sau: 

  

2.3.1. Bảng kê lâm sản D Điều 20 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m khai thác từ rừng 

tự nhiên và gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ rừng trồng, gỗ nhập 

khẩu trong trường hợp không có dấu búa hoặc ký hiệu đặc biệt của nước xuất 

khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn 

bản sau: 

  

2.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm D Điều 7, 8, Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

2.4.2. Bảng kê lâm sản D Điều 7, 8, Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN; Điều 9 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

NGUYÊN TẮC VI: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thủ tục hải quan 

1.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ xuất khẩu hợp pháp, phải có các văn bản sau 

đây: 

  

1.1.1. Tờ khai hải quan lâm sản xuất khẩu theo quy định hiện hành (bản chính); D Điều 24 Luật Hải quan năm 2014; Điều 25 Nghị 

định số 08/2015/NĐ-CP; Điều 16 Thông tư số 
38/2015/TT-BTC 

1.1.2. Hợp đồng mua bán hoặc tương đương D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.3. Hóa đơn thương mại (đối với gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu có thuế xuất 

khẩu) 

D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

1.1.4. Bảng kê lâm sản D Điều 5 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT 

1.1.5. Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với sản phẩm làm từ gỗ 

thuộc Phụ lục II của Công ước CITES 

D Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT; Điều 

16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 
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1.1.6. Giấy phép FLEGT đối với thị trường EU D VN sẽ ban hành VBQPPL quy định 

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật 

2.1.Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật đối với gỗ và các sản phẩm gỗ, 

phải có văn bản sau: 

  

2.1.1 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, pallet, mùn 

cưa. 

D Điều 1 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT; Điều 

10 Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT 

NGUYÊN TẮC VII: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thuế 

1.1. Tuân thủ quy định về kê khai, đăng ký và nộp thuế   

1.1.1. Không có trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh 

doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế 

S Điều 70, Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Văn bản 

số 815/TCT-KK. 



70  

PHỤ LỤC III 
 

ĐIỀU KIỆN QUY ĐỊNH VIỆC CHO PHÉP THÔNG QUAN ĐỂ LƢU 

THÔNG TỰ DO VÀO LIÊN MINH CÁC SẢN PHẨM GỖ ĐƢỢC 

CẤP PHÉP FLEGT CỦA VIỆT NAM 
 

 
 
 
 

I. Nộp giấy phép 
 

1. Giấy phép được nộp cho cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên Liên minh mà 

lô hàng được cấp phép được khai báo để thông quan cho phép lưu thông tự do. Giấy 

phép có thể được nộp bằng đường điện tử hoặc một hình thức nhanh chóng khác. 

2. Theo quy trình, thủ tục hiện hành của quốc gia, cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định tại Điểm 1 của Điều này sẽ thông báo cho các cơ quan hải quan ngay sau khi giấy 

phép được chấp nhận. 
 

 
 

II. Kiểm tra giá trị pháp lý của giấy phép 
 

1. Giấy phép bằng giấy phải phù hợp với mẫu giấy phép được quy định tại Phụ lục IV. 

Bất kỳ giấy phép nào không đáp ứng yêu cầu và các thông số kỹ thuật được quy định 

tại Phụ lục IV sẽ không có giá trị. 
 
 

2. Giấy phép được coi là không còn hiệu lực nếu được nộp muộn hơn ngày hết hạn ghi 

trên giấy phép. 
 
 

3. Bất kỳ việc tẩy xóa hoặc thay đổi trên giấy phép đều không được chấp nhận trừ khi 

việc tẩy xóa hoặc thay đổi đó được xác nhận bởi Cơ quan cấp phép. 
 
 

4. Việc gia hạn hiệu lực của giấy phép sẽ không được chấp nhận trừ khi việc đó được 

Cơ quan cấp phép xác nhận. 
 

 

5. Bản sao giấy phép hoặc giấy phép thay thế không được chấp nhận trừ khi bản sao 

giấy phép hoặc giấy phép thay thế được Cơ quan cấp phép ban hành và xác nhận. 
 
 

III. Yêu cầu thông tin bổ sung 
 

1. Trong trường hợp có nghi ngờ về hiệu lực hoặc tính xác thực của giấy phép, bản sao 

giấy phép hoặc giấy phép thay thế, các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu thông tin 

bổ sung từ Cơ quan cấp phép. 
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2. Một bản chụp của giấy phép, bản sao giấy phép hoặc giấy phép thay thế bị nghi ngờ 

sẽ được gửi chuyển lại cho Cơ quan cấp phép cùng với yêu cầu thông tin bổ sung. 
 

 

3. Nếu cần thiết, Cơ quan cấp phép sẽ thu hồi giấy phép và ban hành một bản sao giấy 

phép đã được hiệu đính, được xác thực bằng dấu ―Bản sao‖ và gửi đến cơ quan có 

thẩm quyền. 
 

 
 

IV. Xác minh tính phù hợp của giấy phép với lô hàng 

1. Nếu thấy cần phải xác minh thêm lô hàng trước khi các cơ quan có thẩm quyền 

quyết định xem giấy phép có thể được chấp nhận hay không thì việc kiểm tra sẽ được 

tiến hành để xác minh xem lô hàng bị nghi ngờ có phù hợp với với các thông tin được 

nêu trong giấy phép và phù hợp với hồ sơ liên quan đến giấy phép này được lưu giữ 

tại Cơ quan cấp phép. 
 
 

2. Trong trường hợp khối lượng hay trọng lượng của các sản phẩm gỗ trong lô hàng 

được xuất trình để thông quan đưa vào lưu thông tự do không sai lệch trên 10% so với 

khối lượng và trọng lượng được nêu trên giấy phép tương ứng thì lô hàng này sẽ được 

xem là phù hợp với các thông tin được nêu trong giấy phép về  mặt khối lượng hay 

trọng lượng. 
 
 

3. Trong trường hợp có nghi ngờ về tính phù hợp giữa lô hàng với giấy phép FLEGT, 

cơ quan có thẩm quyền liên quan có thể yêu cầu Cơ quan cấp phép làm rõ thêm. 
 
 

4. Cơ quan cấp phép có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền gửi bản chụp của giấy 

phép hoặc giấy phép thay thế bị nghi ngờ. 
 
 

5. Nếu cần thiết, Cơ quan cấp phép sẽ thu hồi giấy phép và cấp bản sao giấy phép đã 

được hiệu đính, được xác thực bằng dấu ―Bản sao‖ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền. 
 
 

6. Nếu cơ quan có thẩm quyền không nhận được câu trả lời trong vòng 21 ngày đối với 

yêu cầu làm rõ thêm thì cơ quan có thẩm quyền sẽ không chấp nhận giấy phép và sẽ 

hành động theo quy định pháp luật hiện hành của quốc gia. 
 
 

7. Giấy phép không được chấp nhận nếu sau khi cung cấp thông tin bổ sung theo quy 

định tại Mục III của Phụ lục này hoặc điều tra bổ sung theo quy định tại Mục IV của 

Phụ lục này chứng minh rằng giấy phép không tương thích với lô hàng. 
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V. Xác minh trƣớc khi lô hàng cập cảng 

1. Giấy phép có thể nộp trước khi lô hàng được cấp phép cập cảng. 
 

 

2. Giấy phép được chấp nhận nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại Phụ lục IV 

và việc xác minh bổ sung theo quy định tại Mục III và IV của Phụ lục này được coi là 

không cần thiết. 
 

 
 

VI. Các vấn đề khác 
 

1. Các chi phí phát sinh trong quá trình xác minh do nhà nhập khẩu chi trả, ngoại trừ 

pháp luật hiện hành của nước thành viên Liên minh liên quan có quy định khác. 
 

 
 

2. Trong trường hợp có sự bất đồng hoặc khó khăn phát sinh trong quá trình xác minh 

giấy phép FLEGT, vấn đề đó sẽ được chuyển cho Ủy ban Thực thi Chung. 
 

 
 

VII. Thông quan để lƣu thông tự do 
 

1. Số tham chiếu được điền vào ô số 44 của Tờ khai hành chính tích hợp khi thực hiện 

khai báo hải quan để thông quan đưa vào lưu thông tự do là số trên giấy phép được cấp 

cho lô hàng phải làm thủ tục khai báo hải quan. 
 

2. Trong trường hợp khai báo hải quan được thực hiện bằng phương pháp điện tử, số 

tham chiếu sẽ được được điền trong ô thích hợp. 

3. Các sản phẩm gỗ sẽ chỉ được thông quan để lưu thông tự do sau khi hoàn tất các thủ 

tục được quy định trong Phụ lục này. 
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PHỤ LỤC IV 
 

CƠ CHẾ CẤP PHÉP FLEGT 
 
 

 
1. Yêu cầu và quy định chung về cấp phép FLEGT 

 

1.1. Bất kỳ lô gỗ và sản phẩm gỗ (sau đây gọi tắt là gỗ) thuộc Phụ lục I của Hiệp định 

này được xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Liên minh phải có giấy phép FLEGT. 

Theo Quy chế của Hội đồng Châu Âu (EC) số 2173/2005 và theo Hiệp định này, Liên 

minh chỉ chấp nhận các lô gỗ nhập khẩu vào Liên minh từ Việt Nam khi các lô gỗ đó 

có giấy phép FLEGT. 
 

1.2. Theo Khoản (f) Điều 2 của Hiệp định này, Giấy phép FLEGT là văn bản pháp lý 

do Cơ quan cấp phép cấp cho một lô gỗ xuất khẩu sang Liên minh được sản xuất hợp 

pháp và được xác minh theo các tiêu chí quy định tại Hiệp định này. 
 

1.3. Giấy phép FLEGT được cấp cho một lô hàng của một nhà xuất khẩu đến một cửa 

khẩu nhập khẩu vào Liên minh. Một giấy phép FLEGT chỉ được sử dụng để khai báo 

thủ tục nhập khẩu tại một cơ quan hải quan của Liên minh. 
 

1.4. Giấy phép FLEGT được cấp trước khi thông quan tại Việt Nam. 
 

1.5. Giấy phép FLEGT có thể được cấp dưới dạng bản in hoặc điện tử. Mẫu giấy phép 

do Cơ quan cấp phép ban hành dưới dạng song ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt, và thông 

tin bắt buộc trên giấy phép được điền bằng tiếng Anh. Cả Giấy phép in và Giấy phép 

điện tử phải bao gồm tất cả các thông tin được quy định tại mẫu giấy phép và phù hợp 

với thuyết minh hướng dẫn tại Phụ đính của Phụ lục này. 
 

1.6. Đối với lô gỗ hỗn hợp mà không thể kê khai hết các thông tin theo yêu cầu tại 

Mẫu 1 của Phụ đính, các thông tin định tính và định lượng liên quan đến mô tả hàng 

hóa sẽ được kê khai vào Bảng mô tả hàng hóa bổ sung đi kèm Giấy phép theo quy 

định tại Mẫu 2 của Phụ đính. Trong trường hợp này, ô tương ứng trong Giấy phép sẽ 

chỉ điền thông tin tham chiếu đến Bảng mô tả hàng hóa bổ sung đi kèm Giấy phép. 
 

1.7. Trong tương lai, bên cạnh việc cấp phép FLEGT cho gỗ xuất khẩu vào thị trường 

Liên minh, Việt Nam có thể xem xét áp dụng cơ chế cấp phép dựa  trên  Hệ thống 

VNTLAS cho tất cả các thị trường xuất khẩu. 
 

2. Thông số kỹ thuật về Giấy phép FLEGT 
 

2.1. Giấy phép FLEGT phải theo định dạng được quy định tại Phụ đính của Phụ lục 

này. 
 

2.2. Khổ giấy tiêu chuẩn của Giấy phép FLEGT là A4. 
 

2.3. Các thông tin của Giấy phép FLEGT được điền bằng cách đánh máy hoặc bằng 

máy vi tính. 
 

2.4. Giấy phép FLEGT phải có dấu của Cơ quan cấp phép. Tuy nhiên, dấu rập nổi hoặc 

dấu đục lỗ có thể thay thế cho dấu của Cơ quan cấp phép. 
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2.5. Cơ quan cấp phép phải sử dụng biện pháp chống làm giả để đảm bảo tính xác thực 

của Giấy phép FLEGT và thông tin về số lượng, khối lượng hàng hóa trên Giấy phép 

không thể tự ý thay đổi bằng cách chèn thêm số hoặc thông tin tham chiếu. 
 

2.6. Giấy phép FLEGT không được có bất kỳ sự tẩy xóa hoặc sửa đổi nào trừ  khi 

những thay đổi đó được Cơ quan cấp phép xác nhận bằng cách ký và đóng dấu. 
 

3. Các bản chụp của giấy phép FLEGT 
 

3.1. Cơ quan cấp phép ban hành một bản gốc Giấy phép FLEGT duy nhất cho người 

làm đơn xin cấp phép để gửi cho nhà nhập khẩu. 
 

3.2. Nhà nhập khẩu sẽ nộp giấy phép FLEGT gốc của lô hàng cho cơ quan có thẩm 

quyền của nước thành viên Liên minh, nơi mà lô hàng được khai báo để thông quan và 

được lưu thông tự do. 
 

3.3. Các bản chụp điện tử của giấy phép FLEGT sẽ được gửi cho cơ quan hải quan và 

cơ quan có thẩm quyền của Liên minh. 
 

3.4. Cơ quan cấp phép sẽ lưu bản chụp điện tử của các Giấy phép FLEGT đã ban hành 

nhằm mục đích xác minh Giấy phép trong tương lai. Một hệ thống sẽ được áp dụng để 

đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu điện tử và bản chụp của các giấy phép FLEGT được lưu 

giữ có giá trị pháp lý theo quy định của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11. 
 

3.5. Việc thông quan để lưu thông tự do gỗ trong Liên minh tuân thủ các quy định tại 

Phụ lục III. 
 

4. Yêu cầu về giấy phép đối với gỗ thuộc quy định của CITES 
 

4.1. Gỗ thuộc quy định của CITES hoặc sản phẩm có chứa gỗ thuộc quy định  của 

CITES khi tham gia chuỗi cung ứng tại Việt Nam là đối tượng chịu sự xác minh của 

Hệ thống VNTLAS như các loại gỗ khác. 
 

4.2. Trước khi xuất khẩu, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải đảm bảo rằng  gỗ 

thuộc quy định của CITES hoặc sản phẩm có chứa gỗ thuộc quy định của CITES đáp 

ứng tất cả các yêu cầu của Hệ thống VNTLAS. 
 

4.3. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam sẽ cấp giấy phép CITES cho lô hàng chỉ có gỗ 

thuộc quy định của CITES hoặc sản phẩm có chứa gỗ thuộc quy định của CITES xuất 

khẩu đi Liên minh và lô hàng này được miễn trừ giấy phép FLEGT. 
 

5. Thủ tục cấp phép 
 

5.1. Cơ quan cấp phép 
 

Cơ quan cấp phép là Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam. 
 

Cơ quan cấp phép có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu và thông tin liên quan đến việc cấp 

phép FLEGT và trao đổi thông tin giữa Việt Nam với các cơ quan có thẩm quyền của 

các nước thành viên Liên minh cũng như giữa các cơ quan có thẩm quyền khác của 

Việt Nam hoặc người được cấp phép về các vấn đề liên quan đến cấp phép FLEGT. 
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Các yêu cầu chi tiết và thủ tục cấp, gia hạn, thay thế, thu hồi và quản lý giấy phép 

FLEGT được Chính phủ Việt Nam quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật sau khi 

Hiệp định này được ký kết. Thủ tục cấp phép sẽ được công bố công khai. 
 

Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp cho Liên minh và các nước thành viên Liên minh 

mẫu giấy phép, mẫu dấu của Cơ quan cấp phép và mẫu chữ ký của người được ủy 

quyền. 
 

Cơ quan cấp phép sẽ xây dựng hệ thống để tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép bằng giấy 

và điện tử phù hợp với năng lực và địa điểm của các nhà xuất khẩu. Khi đáp ứng điều 

kiện thích hợp, hệ thống cấp phép FLEGT sẽ tích hợp với Hệ thống một cửa quốc gia 

của Việt Nam. 
 

Theo định nghĩa về ―hàng hóa phi mậu dịch‖ được quy định tại Điểm 21 Điều 1 của 

Quy chế Ủy ban Châu Âu (EU) số 2015/2446, các sản phẩm mẫu và sản phẩm trưng 

bày vì mục đích thương mại đều phải tuân theo cơ chế cấp phép FLEGT khi xuất khẩu 

vào thị trường Liên minh. 
 

5.2. Hồ sơ lâm sản đề nghị cấp phép FLEGT 
 

Hồ sơ lâm sản đề nghị cấp phép FLEGT của nhà xuất khẩu bao gồm các văn bản sau: 
 

1. Đơn đề nghị cấp phép FLEGT; 
 

2. Hợp đồng mua bán hoặc tương đương; 
 

3. Bảng kê lâm sản; 
 

4. Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam; 
 

5. Một hoặc các tài liệu bổ sung khác theo các giai đoạn cụ thể của chuỗi cung 

ứng gỗ của các nguồn gốc gỗ khác nhau (ví dụ như biên bản đóng dấu búa kiểm lâm) 

nhằm cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của nguồn gỗ đó như  được quy định 

trong Phụ đính 2 của Phụ lục V. 
 

Thành phần hồ sơ lâm sản đề nghị cấp phép FLEGT, bao gồm các yêu cầu chi tiết đối 

với sản phẩm mẫu và sản phẩm trưng bày, sẽ được Chính phủ Việt Nam quy định cụ 

thể trong văn bản quy phạm pháp luật về cấp phép FLEGT và ban hành sau khi Hiệp 

định được ký kết. 
 

5.3. Thủ tục cấp giấy phép 
 

Thủ tục cấp phép được minh họa ở Sơ đồ 1. 
 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 
 

Nhà xuất khẩu sang Liên minh nộp hồ sơ lâm sản đề nghị cấp phép FLEGT đối với 

từng lô hàng xuất khẩu cho Cơ quan cấp phép. Thành phần của hồ sơ được quy định 

tại Mục 2.1 nêu trên. 
 

Bƣớc 2: Kiểm tra hồ sơ 
 

Cơ quan cấp phép sẽ tiến hành các bước kiểm tra hồ sơ sau: 
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(a) Đối với Tổ chức: kiểm tra tình trạng nhóm rủi ro trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống 

phân loại Tổ chức (OCS) theo quy định tại Phụ lục V của Hiệp định này để đảm bảo 

tính chính xác của nhóm rủi ro mà nhà xuất khẩu khai báo trong hồ sơ lâm sản xuất 

khẩu và đảm bảo rằng bảng kê lâm sản được xác nhận phù hợp với tình trạng nhóm rủi 

ro của Tổ chức. 
 

(b) Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ lâm sản đề nghị cấp phép FLEGT của Tổ chức và 

Hộ gia đình theo yêu cầu được quy định tại mục 2.1 nêu trên. Trong trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ, Cơ quan cấp phép sẽ từ chối xử lý hồ sơ và thông báo cho nhà xuất khẩu 

về yêu cầu bổ sung thêm thông tin hoặc tài liệu cần thiết; 
 

(c) Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu trong hồ sơ lâm sản đề nghị cấp phép 

FLEGT. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, Cơ quan cấp phép sẽ phối hợp với Cơ quan 

xác minh và các chủ thể xác minh khác kiểm tra, làm rõ tính hợp pháp của lô hàng. 
 

Bƣớc 3: Quyết định cấp phép 
 

Trường hợp hồ sơ lâm sản đề nghị cấp phép FLEGT tuân thủ các yêu cầu của Hệ 

thống VNTLAS, Cơ quan cấp phép sẽ cấp phép FLEGT cho lô hàng. 
 

Trường hợp hồ sơ lâm sản đề nghị cấp phép FLEGT không tuân thủ các yêu cầu của 

Hệ thống VNTLAS, Cơ quan cấp phép sẽ từ chối cấp phép FLEGT cho lô hàng và sẽ 

xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp 

luật khi phát hiện hành vi vi phạm. 



 

Sơ đồ 1. Thủ tục cấp phép FLEGT 
 
 

Bƣớc / Nội dung 
 

NHÀ XUẤT KHẨU 
 
 
 
 

 

Bƣớc 1: TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ 

Hồ sơ LS đề nghị 

cấp phép FLEGT 

Yêu cầu 

Phản hồi 

 

Trình tự công việc 
 

CƠ QUAN CẤP PHÉP 
 

 
 
 

Bƣớc 2: KIỂM TRA HỒ SƠ (a) Kiểm tra CSDL OCS (Cục 

Kiểm lâm) 
 
 
 

(b) Kiểm tra tính đầy đủ của Hồ 

sơ lâm sản đề nghị cấp phép 

Bản gốc 

 

 
 

CƠ QUAN /CHỦ THỂ XÁC MINH (c) Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ 

của hồ sơ lâm sản đề nghị cấp 

phép 
 
 

Kiểm tra bổ sung nếu nghi ngờ rủi ro 
 

 
 

Bƣớc 3: 
 

QUYẾT ĐỊNH CẤP PHÉP 
Quyết định về sự tuân thủ của 

Hồ sơ LS đề nghị cấp phép 

FLEGT và kiểm tra (a), (b), (c) 

Cấp 

phép 

FLEGT 

 

 
Bản chụp 

điện tử 

 
CƠ QUAN THẨM 

QUYỀN CỦA 

LIÊN MINH 
 

5 
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6. Hiệu lực, thu hồi và cấp thay thế giấy phép FLEGT 
 

6.1. Hiệu lực và gia hạn giấy phép FLEGT 
 

Giấy phép FLEGT có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
 

Thời gian hiệu lực tối đa của giấy phép FLEGT là sáu (06) tháng. Ngày hết hiệu lực 

của giấy phép FLEGT được ghi trên giấy phép. 
 

Sau ngày hết hiệu lực, giấy ghép FLEGT có thể được Cơ quan cấp phép gia hạn 01 lần 

duy nhất với thời hạn tối đa 02 tháng. Trong trường hợp có yêu cầu gia hạn giấy phép, 

nhà xuất khẩu phải nộp văn bản đề nghị cho Cơ quan cấp phép và giải trình lý do xin 

gia hạn. Khi được gia hạn, Cơ quan cấp phép sẽ ghi chèn ngày hết hạn mới trên giấy 

phép. 
 

6.2. Thu hồi giấy phép FLEGT 
 

Giấy phép FLEGT bị thu hồi trong các trường hợp sau: 
 

- Nhà xuất khẩu có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lô hàng bị phát hiện sau 

khi đã cấp Giấy phép FLEGT. 
 

- Giấy phép FLEGT hết hạn mà nhà xuất khẩu không xuất khẩu và/hoặc không đề nghị 

gia hạn giấy phép cho lô hàng. 
 

- Nhà xuất khẩu tự nguyện trả lại giấy phép. 
 

6.3. Cấp thay thế giấy phép FLEGT: 
 

Giấy phép FLEGT có thể được cấp thay thế trong các trường hợp sau: 
 

- Giấy phép FLEGT bị mất, bị trộm hoặc bị hỏng; 
 

- Giấp phép FLEGT có sai sót, có lỗi trong quá trình soạn thảo giấy phép của Cơ quan 

cấp phép. 
 

Trong trường hợp giấy phép FLEGT gốc bị mất, bị trộm hoặc bị hỏng, người được cấp 

phép hoặc người được ủy quyền có thể nộp đơn xin cấp thay thế giấy phép FLEGT 

cho Cơ quan cấp phép. Người được cấp phép hoặc được ủy quyền phải giải trình lý do 

giấy phép FLEGT gốc bị mất, bị trộm hoặc bị hỏng cùng với đơn xin cấp thay thế giấy 

phép FLEGT. 
 

Giấy phép FLEGT thay thế sẽ bao gồm các thông tin trên giấy phép FLEGT ban đầu, 

bao gồm số giấy phép, và được đóng dấu xác nhận là ―Giấy phép thay thế‖. 
 

Trường hợp giấy phép FLEGT bị mất hoặc bị trộm được tìm thấy thì giấy phép này 

không được phép sử dụng và phải gửi trả cho Cơ quan cấp phép. 
 

Đối với giấy phép FLEGT có sai sót, có lỗi của Cơ quan cấp phép, Cơ quan cấp phép 

sẽ thu hồi giấy phép FLEGT đã cấp và cấp lại giấy phép FLEGT đã được đính chính. 

Giấy phép này sẽ được đóng dấu xác nhận là ―Giấy phép thay thế‖ và được gửi cho cơ 

quan có thẩm quyền. 
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Giấy phép thay thế và các bản chụp của giấy phép này được gửi cho cơ quan hải quan 

và cơ quan có thẩm quyền của Liên minh, bao gồm các thông tin trong giấy phép 

FLEGT đã cấp trước đó, như số giấy phép FLEGT đã cấp và ngày ban hành giấy phép 

thay thế. 
 

6.4. Cấp lại giấy phép FLEGT 
 

Nhà xuất khẩu sẽ yêu cầu cấp giấy phép FLEGT mới khi có sự thay đổi về sản phẩm, 

mã HS, tên loài hoặc đơn vị hoặc bất kỳ sai lệch về số lượng và/hoặc khối lượng gỗ 

lớn hơn 10% so với giấy phép FLEGT đã cấp. 
 

7. Quản lý vi phạm liên quan đến cấp phép FLEGT 
 

Trường hợp (a) có vi phạm hoặc gian lận thông tin liên quan đến hồ sơ lâm sản đề nghị 

cấp phép FLEGT, hoặc (b) làm giả, thay đổi, sửa đổi thông tin trên giấy phép FLEGT, 

tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, việc xử lý trách nhiệm hành chính hoặc truy cứu 

trách nhiệm hình sự sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật của Việt Nam. 
 

8. Trách nhiệm của Cơ quan cấp phép 
 

- Cấp giấy phép FLEGT cho nhà xuất khẩu theo quy định của Hiệp định này. 
 

- Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Liên minh về các trường hợp gia hạn, thu 

hồi, cấp lại, cấp bổ sung giấy phép FLEGT. 
 

- Trả lời các câu hỏi, cung cấp thêm thông tin, làm rõ các vấn đề liên quan đến cấp 

phép FLEGT theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh và Việt Nam 

khi có nghi nghờ về tính xác thực và hợp pháp của giấy phép, và cung cấp thông tin bổ 

sung, giải trình theo yêu cầu. 
 

- Quản lý cơ sở dữ liệu về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm các trường hợp được 

cấp và bị từ chối cấp giấy phép FLEGT. 
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PHỤ LỤC IV / PHỤ ĐÍNH. MẪU GIẤY PHÉP FLEGT 
 
 

1. Template 1: FLEGT Licence Form/Mẫu 1: Mẫu giấy phép FLEGT 
 

European Union/Liên minh châu Âu FLEGT 
 

1 1. Issuing authority/Cơ quan cấp phép: 

Name, address/Tên, địa chỉ: 

2. Importer/Tổ chức, cá nhân nhập khẩu: 

Name, address/Tên, địa chỉ: 

 
O

R
IG

IN
A

L
/B

Ả
N

 G
Ố

C
 

3. FLEGT licence number / Số giấy phép FLEGT: 4. Date of Expiry (DD/MM/YYYY) / Ngày hết hạn: 

5. Country of export / Nước xuất khẩu: 7. Means of Transport/Phƣơng tiện vận chuyển: 

6. ISO code / Mã ISO: 

8. Licensee / Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép: 

Name, address / Tên, địa chỉ: 

9. Commercial description of the timber products/Mô 

tả hàng hoá: 

10. HS-heading/ Mã HS và mô tả mã HS: 

1 
 

11. Common and Scientific names / Tên phổ thông và 

khoa học: 
12. Countries of harvest / 

Quốc gia khai thác: 

13. ISO Code of Countries 

of harvest / Mã ISO của 

quốc gia khai thác: 

14. Volume (m3) / Khối lượng lô gỗ (m3): 15. Net weight (kg) / 

Trọng lượng thực (kg) 

16. Number of units / Đơn 

vị tính khác: 

17. Distinguishing marks (if any) / Ký hiệu nhận diện (nếu có) 

18. Signature and stamp of issuing authority / Chữ ký và con dấu của Cơ quan cấp phép: 

Place/Nơi cấp Signature and stamp of issuing authority 

(Chữ ký và đóng dấu) 
 

 
Date (DD/MM/YYYY)/Ngày cấp 



 

 
 

2. Template 2: Form for the authorized attachment / Mẫu 2. Bảng mô tả hàng hóa bổ sung đi kèm giấy phép 
 

 

 
No / 

STT 

 

Commercial 

Description of the 

timber products / 
Mô tả hàng hóa 

 

 
HS code/mã 

HS 

 

 
Common and scientific name / 

Tên phổ thông và tên khoa học 

 
Countries of 

harvest / Quốc gia 
khai thác 

ISO code of 

country of 
harvest / Mã ISO 

của quốc gia khai 
thác 

 
Volume / Khối 
lượng lô hàng 

(m3) 

 

Net weight 
(kg) / Trọng 

lượng (kg) 

 
Number of 

units / Đơn vị 
tính khác 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Place / Nơi cấp Date (DD/MM/YY) / Ngày cấp 
Signature and stamp of issuing authority/ tem bảo đảm, chữ ký và con dấu chính thức 
của Cơ quan cấp phép 
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3. Chú thích các thông số trên giấy phép FLEGT 
 

Hướng dẫn chung: 
 

— Điền bằng chữ in hoa. 
 

— Mã ISO, khi được nêu, là mã quốc tế gồm hai chữ cái theo tiêu chuẩn quốc tế của 

quốc gia. 
 

— Ô 2 chỉ dành cho các Cơ quan chức năng của Việt Nam 
 

Số ô Nội dung Ý nghĩa 

1 Cơ quan cấp phép Nêu rõ tên, địa chỉ đầy đủ của Cơ quan cấp phép 

 

2 
 

Nhà nhập khẩu 
Nêu rõ tên, địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cá nhân nhập 

khẩu 

3 Số giấy phép FLEGT Nêu rõ số giấy phép theo thứ tự quy định 

4 Ngày hết hạn Nêu rõ ngày hết hạn của giấy phép 

 

5 
 

Nước xuất khẩu 
Là quốc gia đối tác xuất khẩu lô hàng gỗ sang Liên 
minh 

 

6 
 

Mã ISO 
Nêu rõ mã hai chữ cái của quốc gia được ghi trong Ô 
số 5 

7 Phương tiện vận chuyển Nêu rõ phương tiện vận chuyển tại điểm xuất khẩu 

 

8 
Tổ chức, cá nhân được cấp 

phép 

Nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của tổ chức, cá nhân xuất 
khẩu 

 

9 
Mô tả hàng hóa sản phẩm 

gỗ 

 

Mô tả hàng hóa của (các) loại gỗ và sản phẩm gỗ 

 

10 
 

Mã HS và mô tả mã HS 
Ghi mã 4 chữ số hoặc 6 chữ số của hàng hóa theo Hệ 
thống Hài hòa mô tả và mã hàng hóa 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 

 
Tên thông thường và khoa 

học 

Nêu rõ tên thông thường hoặc khoa học của chủng loại 
gỗ được sử dụng trong sản phẩm. Trong trường hợp có 

nhiều hơn một chủng loại gỗ được sử dụng để sản xuất 

ra sản phẩm thì ghi từng chủng loại gỗ tại mỗi dòng 

khác nhau. Trong trường hợp sản phẩm đó được sản 

xuất từ nhiều chủng loại gỗ mà không thể nhận diện 

được riêng biệt thì không nhất thiết phải ghi (ví dụ như 

ván dăm) 

 
 
 

 
12 

 
 
 

 
Quốc gia khai thác 

Nêu rõ tên các quốc gia xuất xứ đối với các chủng loại 
gỗ được ghi trong Ô số 10 trong trường hợp có nhiều 

hơn một chủng loại gỗ được sử dụng để sản xuất ra sản 

phẩm. Trong trường hợp sản phẩm đó được sản xuất từ 

nhiều chủng loại gỗ mà không thể nhận diện được 

riêng biệt thì không nhất thiết phải ghi (ví dụ như ván 

dăm) 

 

13 
 

Mã ISO của quốc gia khai 
Nêu rõ mã của các quốc gia được ghi tại Ô số 12. Nếu 
sản phẩm được sản xuất từ nhiều chủng loại gỗ mà 
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 thác không thể nhận diện được riêng biệt thì không nhất 
thiết phải ghi (ví dụ như ván dăm) 

 

14 
 

Khối lượng lô hang 
Ghi tổng khối lượng tính bằng m3. Có thể bỏ qua nếu 
thông tin trong Ô số 15 đã được điền 

 
 
 

15 

 
 
 

Trọng lượng thực 

Ghi tổng trọng lượng tính bằng kg. Đây là trọng lượng 
thực của sản phẩm không bao gồm bao bì và thùng 

đựng sản phẩm, ngoại trừ miếng đệm, miếng dán, giá 

đỡ, v.v. Có thể bỏ qua nếu thông tin trong Ô số 14 đã 

được điền 

 

16 
 

Đơn vị tính khác 
Ghi rõ đơn vị tính khác để tính khối lượng, trọng lượng 
của sản phẩm. Có thể bỏ qua 

 

17 
 

Ký hiệu nhận diện 
Ghi rõ bất kỳ dấu hiệu nhận diện, ví dự như số lô, số 
vận đơn. Có thể bỏ qua 

 

 

18 

 

Chữ ký và con dấu của Cơ 

quan cấp phép 

Người được ủy quyền của Cơ quan cấp phép sẽ ký vào 
Ô này và được đóng dấu của Cơ quan cấp phép. Nơi 

cấp và ngày cấp cũng sẽ được ghi rõ 
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LD Định nghĩa gỗ hợp pháp 
 

MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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MOIT Bộ Công thương 
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MPI Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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VPA Hiệp định đối tác tự nguyện 

VNFOREST Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam 
 

VNTLAS Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 
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1. GIỚI THIỆU 
 
Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (Hệ thống VNTLAS) nhằm mục đích đảm 

bảo gỗ và sản phẩm gỗ được quy định trong Phụ lục I (sau đây gọi chung là ―gỗ‖) là 

hợp pháp. Gỗ xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (sau đây gọi là ―Liên minh‖) thuộc 

đối tượng cấp phép FLEGT theo quy định tại Phụ lục IV. 
 

Hệ thống VNTLAS được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật liên quan đến từng 

giai đoạn của chuỗi cung ứng gỗ, bao gồm khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, chế biến, 

mua bán và xuất khẩu. 
 

Hệ thống VNTLAS được xây dựng dựa trên luật pháp hiện hành của quốc gia, cùng 

với các quy định bổ sung được ban hành nhằm thực thi Hiệp định này, với sự tham gia 

của các Bộ, ngành, địa phương, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự liên 

quan đến lâm nghiệp và thương mại gỗ. 
 

Hệ thống VNTLAS bao gồm 7 cấu phần sau: 
 

1) Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD): Tổ chức và Hộ gia đình; 
 

2) Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung 

ứng; 
 

3) Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên rủi ro; 
 

4) Kiểm soát chuỗi cung ứng; 
 

5) Cấp phép FLEGT; 
 

6) Thanh tra, kiểm tra nội bộ và các cơ chế khiếu nại, phản hồi; 
 

7) Đánh giá độc lập. 
 

Phụ lục này mô tả nội dung chính của các cấu phần nêu trên và nguyên tắc vận hành 

của Hệ thống VNTLAS trên thực tế. Các phụ lục khác của Hiệp định này và các phụ 

đính của Phụ lục V cũng cung cấp thông tin bổ sung về chức năng của hệ thống. 
 

Phụ lục này bao gồm các Phụ đính sau: 
 

- Phụ đính 1A: Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hợp pháp cho Tổ chức; 
 

- Phụ đính 1B: Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hợp pháp cho Hộ gia đình; 
 

- Phụ đính 2: Kiểm soát chuỗi cung ứng; 
 

- Phụ đính 3: Bản mẫu kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu 
 

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
 
2.1. Nguồn gốc gỗ 

 
 

2.1.1. Các nguồn gốc gỗ được kiểm soát bởi Hệ thống VNTLAS 
 

Các nguồn gốc gỗ được kiểm soát bởi Hệ thống VNTLAS bao gồm: 



89 
 

- Gỗ rừng tự nhiên trong nước: là gỗ được khai thác chính, tận dụng, tận thu từ diện 

tích rừng tự nhiên trong nước theo quy định của pháp luật. 
 

- Gỗ rừng trồng tập trung trong nước: là gỗ được khai thác chính, tận thu, tận dụng từ 

rừng trồng tập trung, bao gồm rừng trồng phòng hộ và rừng trồng sản xuất, có diện 

tích từ 0,5 ha trở lên và có dải cây rừng có chiều dài tối thiểu 20m với từ 3 hàng cây 

trở lên. 
 

- Gỗ vườn nhà, trang trại và cây phân tán: là gỗ được khai thác, tận dụng, tận thu từ 

cây ngoài diện tích được quy hoạch cho đất rừng và rừng trồng tập trung, bao gồm cây 

xung quanh nhà và vườn, ven đường, dọc bờ kênh, bờ mương, bờ ruộng, quanh đình, 

chùa. 
 

- Gỗ cao su: là gỗ được khai thác từ diện tích cao su trong nước trên đất nông nghiệp 

và đất lâm nghiệp. 
 

- Gỗ sau xử lý tịch thu: là tang vật của các vụ vi phạm hành chính và hình sự được các 

chủ thể có thẩm quyền (Cơ quan Chính phủ, cơ quan tiến hành tố tụng) quyết định tịch 

thu xung quỹ nhà nước và được xử lý bán đấu giá theo một trình tự, thủ tục luật định. 
 

- Gỗ nhập khẩu: là tất cả các loại gỗ, bao gồm cả gỗ cao su, được đưa vào lãnh thổ 

Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được 

coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Trong Hệ thống VNTLAS, 

gỗ nhập khẩu được chia thành gỗ nguyên liệu và sản phẩm hỗn hợp, có yêu cầu khác 

nhau về tài liệu nhập khẩu để chứng minh tính hợp pháp. Gỗ nguyên liệu là gỗ tròn và 

gỗ xẻ thuộc các mã HS 4403, 4406 và 4407. Sản phẩm hỗn hợp là gỗ và các sản phẩm 

không thuộc các mã HS nêu trên nằm trong Chương 44 và 94. 
 

Chi tiết việc xác minh các nguồn gỗ đi vào Hệ thống VNTLAS được quy định tại Mục 

6.3. 
 

2.1.2. Gỗ quá cảnh 
 

Gỗ quá cảnh sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hệ thống VNTLAS. 
 

―Sản phẩm gỗ quá cảnh‖ là bất kỳ sản phẩm gỗ nào có xuất xứ từ một nước thứ ba 

được đưa vào lãnh thổ Việt Nam dưới sự kiểm soát của hải quan và được đưa ra khỏi 

lãnh thổ Việt Nam theo đúng nguyên trạng của sản phẩm đó tại nước xuất xứ. 
 

Gỗ quá cảnh tách biệt với gỗ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hệ thống VNTLAS và chịu 

sự kiểm tra, giám sát của Hải quan từ khi nhập vào Việt Nam cho đến khi xuất ra khỏi 

Việt Nam chưa qua chế biến theo quy định pháp luật Việt Nam. Gỗ quá cảnh không 

chịu sự xác minh tính hợp pháp theo quy định của Hệ thống VNTLAS và không được 

cấp phép FLEGT. 
 

2.2. Phạm vi kiểm soát 
 
Phạm vi kiểm soát của Hệ thống VNTLAS áp dụng đối với: 

 

 Tất cả nguồn gốc gỗ được liệt kê trong mục 2.1.1 của Phụ lục này; 

 Tất cả các loại sản phẩm gỗ được liệt kê trong Phụ lục I; 

 Tất cả các đối tượng (Tổ chức và Hộ gia đình) trong chuỗi cung ứng gỗ. 



90 
 

(7
) Đ

án
h

 g
iá đ

ộ
c lập

 

(6
) T

h
an

h
 tra, k

iểm
 tra n

ộ
i b

ộ
 v

à cơ
 ch

ế k
h
iếu

 n
ại, p

h
ản

 h
ồ

i 

Tất cả các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số và bằng chứng trong định nghĩa gỗ hợp pháp 

(Tổ chức và Hộ gia đình) là một phần của Hệ thống VNTLAS. 
 

Sơ đồ 1 minh họa mối quan hệ giữa 7 cấu phần chính của Hệ thống VNTLAS. 
 

Hệ thống VNTLAS là hệ thống quốc gia áp dụng cho: (a) tất cả Tổ chức và Hộ gia 

đình; và (b) tất cả các thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa, gồm các cấu phần: 
 

(1) Định nghĩa gỗ hợp pháp, được quy định tại Mục 3 của Phụ lục này và tại Phụ lục 

II. 
 

(2) Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung, được 

quy định tại Mục 4 của Phụ lục này. 
 

(3) Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên rủi ro, được quy định tại 

Mục 5 của Phụ lục này. 
 

(4) Kiểm soát chuỗi cung ứng, được quy định tại Mục 6, Mục 7 và Phụ đính 2 của Phụ 

lục. 
 

(5) Cấp phép FLEGT, được quy định tại Mục 8 của Phụ lục này và tại Phụ lục IV. 
 

(6) Thanh tra, kiểm tra nội bộ và các cơ chế khiếu nại, phản hồi, được quy định tại 

Mục 9 của Phụ lục. 
 

(7) Đánh giá độc lập, được quy định tại Mục 10 của Phụ lục này và tại Phụ lục VI. 

Cấu phần (5) chỉ áp dụng cho gỗ xuất khẩu sang thị trường Liên minh. 

Cấu phần (6) và (7) áp dụng cho tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng (các cấu phần 

từ 1 đến 5): 
 

 

Sơ đồ 1. Mối quan hệ giữa các cấu phần của Hệ thống VNTLAS 
 

 
 
 

Hệ thống 

quốc gia 

được áp 

dụng cho thị 

trường nội 

địa và thị 

trường xuất 

khẩu 

 (1) Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD): Tổ chức và Hộ gia đình 

 
(2) Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng tại tất cả các 

giai đoạn của chuỗi cung ứng 

 
(3) Hệ thống phân loại Tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên 

rủi ro 

 
(4) Quản lý chuỗi cung ứng 

 
 

Biện pháp bổ 

sung cho XK 

sang thị 

trường EU 

(5) Cấp phép FLEGT 
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2.2.1. Định nghĩa Tổ chức và Hộ gia đình 
 

Tổ chức thuộc Hệ thống VNTLAS bao gồm các công ty lâm nghiệp, lâm trường, ban 

quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào 

bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng gỗ và có đăng ký kinh doanh. 
 

Hộ gia đình thuộc Hệ thống VNTLAS bao gồm các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư thôn và tất cả các chủ thể khác trong nước không thuộc đối tượng là tổ chức 

nêu trên. 
 

Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải thành lập doanh 

nghiệp và được coi là Tổ chức trong phạm vi áp dụng của Hệ thống VNTLAS. 
 

2.2.2. Định nghĩa cơ quan Chính phủ 
 

Trong phạm vi của Hiệp định này, cơ quan Chính phủ bao gồm một số bộ, ngành ở 

Trung ương, cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, huyện và UBND cấp xã có 

tham gia vào quá trình thực hiện Hệ thống VNTLAS, được xác định cụ thể trong Phụ 

đính 1A và 1B của Phụ lục này và được tóm tắt trong Bảng 1. 
 

2.2.3. Định nghĩa Cơ quan xác minh và chủ thể xác minh 
 

Trong phạm vi Hiệp định này, Cơ quan xác minh là cơ quan kiểm lâm các cấp, gồm 

Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST), thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (MARD); cơ quan kiểm lâm địa phương gồm Chi cục Kiểm lâm 

và Hạt kiểm lâm. 
 

Chủ thể xác minh là các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, hoặc các cơ 

quan, đơn vị hoặc cá nhân khác theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm tạo lập, 

xác minh và phê duyệt bằng chứng theo phạm vi chức năng đã được xác định trong 

Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục V và được tóm tắt trong Bảng 1. 
 

2.3.  Hệ  thống  chứng  ch   tự  nguyện  và  chứng  ch   quốc  gia  đƣợc  Hệ  thống 

VNTLAS công nhận 
 

Chứng chỉ tự nguyện là chứng nhận được cấp bởi bên thứ ba được thị trường công 

nhận và không mang tính ràng buộc pháp lý. 
 

Chứng chỉ quốc gia là chứng nhận mang tính tự nguyện hoặc ràng buộc pháp lý dựa 

trên bộ tiêu chí đã được xác định theo sự đánh giá và giám sát của Chính phủ. 
 

Các loại chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ quốc gia được Hệ thống VNTLAS công 

nhận được xem xét là bằng chứng bổ sung cho việc xác minh gỗ nhập khẩu dựa trên 

rủi ro theo quy định tại mục 6.3.7. Gỗ nhập khẩu có giấy phép FLEGT hoặc CITES 

mặc nhiên được công nhận là hợp pháp theo quy định tại Mục 6.3.7. 
 

Việt Nam sẽ xem xét các loại chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ quốc gia theo yêu cầu 

của Hệ thống VNTLAS và quyết định danh sách chứng chỉ và chia sẻ thông tin với Ủy 

ban thực thi chung (JIC). 
 

Việc đánh giá các loại chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ quốc gia sẽ được tiến hành 

theo phương pháp được JIC chấp thuận và phương pháp đánh giá sẽ được hoàn thành 

trước khi đánh giá tính sẵn sàng vận hành của Hệ thống VNTLAS theo quy định tại 
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Phụ lục VII. Danh sách các chứng chỉ được Hệ thống VNTLAS công nhận sẽ được 

đánh giá lại, cập nhật và thông báo cho JIC trong quá trình thực hiện. 
 

 

3. ĐỊNH NGHĨA GỖ HỢP PHÁP 
 
Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) là tập hợp những quy định pháp luật áp dụng đối với gỗ 

tại Việt Nam theo quy định tại Phụ lục II của Hiệp định này. 
 

LD được xây dựng dựa trên luật pháp hiện hành và thông qua một quá trình tham vấn 

với các cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam. 
 

Sau khi Hiệp định này được phê chuẩn, Việt Nam sẽ thông báo cho Liên minh những 

thay đổi về bằng chứng hoặc văn bản quy phạm pháp luật tham chiếu trong LD thông 

qua JIC và JIC sẽ xem xét mức độ thay đổi và tác động đến LD ít nhất hai năm một lần 

trong quá trình thực thi Hiệp định này theo quy định tại Phụ lục IX. 
 

Việt Nam sẽ công bố rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong LD và 

những sửa đổi kèm theo, theo quy định tại Phụ lục VIII. 
 

3.1. Cấu trúc và nội dung định nghĩa gỗ hợp pháp 
 
LD được xây dựng cho hai nhóm đối tượng: Tổ chức và Hộ gia đình vì: (i) sự khác 

nhau về quy định áp dụng cho cho hai nhóm đối tượng; (ii) sự khác nhau về quy mô 

đầu tư, phạm vi và tổ chức hoạt động của mỗi nhóm đối tượng; và (iii) nhằm đảm bảo 

sự tuân thủ LD của hai nhóm đối tượng này và làm cho Hệ thống VNTLAS được rõ 

ràng, cụ thể và có khả năng thực hiện. 
 

Sự khác nhau giữa LD cho Tổ chức và Hộ gia đình được mô tả trong phần giới thiệu 

của Phụ lục II. 
 

LD cho từng nhóm đối tượng gồm bảy nguyên tắc, mỗi nguyên tắc được thể hiện bởi 

các tiêu chí, chỉ số và bằng chứng: 
 

- Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội 
 

- Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu 
 

- Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ 
 

- Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển, mua bán gỗ 
 

- Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ 
 

- Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan xuất khẩu 
 

- Nguyên tắc VII: (Tổ chức): Tuân thủ các quy định về thuế và lao động. 
 

- Nguyên tắc VII: (Hộ gia đình): Tuân thủ các quy định về thuế 
 

Tuân thủ LD là việc Tổ chức và Hộ gia đình cần phải tuân thủ tất cả các chỉ số quy định 

trong 7 nguyên tắc được kiểm tra, giám sát bởi Cơ quan xác minh và các chủ thể xác minh 

được quy định tại tại Mục 2.2.3 và Bảng 1. 
 

Việc tuân thủ các chỉ số được đánh giá dựa trên các bằng chứng tương ứng được áp dụng. 
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Một chỉ số được coi là tuân thủ khi tất cả các bằng chứng liên quan phải được kiểm tra 

và phù hợp. 
 

Bảng 1. Trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ trong việc tạo lập, xác minh và 

phê duyệt bằng chứng trong Hệ thống VNTLAS 
 

Nguyên tắc và loại bằng chứng Cơ quan/đơn vị chịu trách nhiệm 

- Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nƣớc tuân thủ các quy định về quyền sử dụng 

đất, quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trƣờng và xã hội 

Quyền  sử  dụng  đất  và  quyền  sử 

dụng rừng 

UBND cấp xã, huyện, tỉnh 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công 

nghiệp/Khu chế xuất 

Quy định về môi trường UBND cấp xã, huyện tỉnh; 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Quản lý rừng bền vững Sở Nông nghiệp và PTNT 

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

lâm nghiệp sang mục đích sử dụng 

khác 

UBND cấp huyện, tỉnh 

Quản lý chuỗi cung ứng Cơ  quan  Kiểm  lâm  sở  tại;  UBND  cấp  xã, 

huyện 

- Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu 

Xử lý và đấu giá tài sản tịch thu Bộ Tài chính; UBND cấp tỉnh, huyện 

Quản lý chuỗi cung ứng Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

- Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ 

Quy định và thủ tục hải quan Bộ Tài chính/Tổng cục Hải quan; Cơ quan hải 
quan cửa khẩu 

Giấy phép CITES Cơ quan quản lý CITES Việt Nam 

Kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT; Cơ quan hải quan 
cửa khẩu 

Quản lý chuỗi cung ứng Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

Quy  định  thương  mại  xuất-nhập 

khẩu gỗ 

Bộ Công thương 

- Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển, mua bán gỗ 

Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công 

nghiệp/Khu chế xuất 

Quản lý chuỗi cung ứng Cơ quan Kiểm lâm sở tại; UBND cấp xã 

Quy định mua bán gỗ nội địa Bộ Công thương 

- Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ 

Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công 
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 nghiệp/Khu chế xuất 

Quy định về môi trường UBND cấp xã, huyện, tỉnh; Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Phòng cháy chữa cháy Cảnh sát PCCC tỉnh 

Quản lý chuỗi cung ứng Cơ quan Kiểm lâm sở tại 

Quy định công nghiệp chế biến Bộ Công thương 

- Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan cho xuất khẩu 

Quy định và thủ tục hải quan Bộ Tài chính/Tổng cục Hải quan; Cơ quan hải 

quan cửa khẩu 

Giấy phép CITES Cơ quan quản lý CITES Việt Nam 

Kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT; Cơ quan hải quan 

cửa khẩu 

Quản lý chuỗi cung ứng Cơ quan Kiểm lâm sở tại; UBND cấp xã 

Quy  định  thương  mại  xuất-nhập 

khẩu gỗ 

Bộ Công thương 

- Nguyên tắc VII: (Tổ chức): Tuân thủ các quy định về thuế và lao động. 

- Nguyên tắc VII: (Hộ gia đình): Tuân thủ các quy định về thuế 

Quy định về thuế Bộ Tài chính/Tổng cục Thuế; Cục Thuế 

Quy định về an toàn, y tế và lao 
động 

Sở Lao động, thương binh xã hội; Tổng liên 
đoàn lao động 

Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
 

 

4. TẠO LẬP, XÁC MINH VÀ PHÊ DUYỆT BẰNG CHỨNG TẠI TẤT CẢ CÁC 

GIAI ĐOẠN CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 
 

4.1. Định nghĩa bằng chứng 
 

Bằng chứng là một loại hình văn bản tham chiếu trong Phụ lục II, được sử dụng để 

chứng minh Tổ chức và Hộ gia đình tuân thủ pháp luật với từng chỉ số tương ứng. Để 

làm rõ phương pháp xác minh được áp dụng trong Hệ thống VNTLAS, bằng chứng 

được chia ra thành bằng chứng ―tĩnh‖ và bằng chứng ―động‖, theo quy định tại Phụ lục 

II. 
 

4.1.1. Bằng chứng tĩnh 
 

Trong LD, bằng chứng tĩnh được sử dụng để xác minh việc tuân thủ pháp luật trong 

quá trình hình thành và hoạt động của Tổ chức và Hộ gia đình liên quan đến lĩnh vực 

khai thác, chế biến, vận chuyển và thương mại gỗ. 
 

Bằng chứng tĩnh: 
 

- Được tạo lập và phê duyệt một lần hoặc được gia hạn theo định kỳ; 
 

- Được các chủ thể xác minh thực hiện việc xác minh và phê duyệt đối với từng bằng 

chứng định kỳ theo quy định pháp luật; 
 

- Được sử dụng là một trong các tiêu chí để đánh giá phân loại tổ chức định kỳ; 
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- Được cung cấp, nếu cần, để hỗ trợ đảm bảo tính chính xác của thông tin và tính hợp 

pháp của tất cả các nguồn gỗ trong nước; 
 

- Bao gồm nhưng không giới hạn ở các bằng chứng như đăng ký kinh doanh, quyền sử 

dụng đất rừng, các quy định về thuế, lao động và môi trường. 
 

4.1.2. Bằng chứng động 
 

Trong LD, bằng chứng động được sử dụng để xác minh việc tuân thủ pháp luật về 

nguồn gốc và lưu thông gỗ trong từng giai đoạn của chuỗi cung ứng. Bằng chứng động 

được Cơ quan xác minh và các chủ thể xác minh đánh giá thông qua quá trình kiểm 

soát thường xuyên và định kỳ trong chuỗi cung ứng và trong Hệ thống phân loại Tổ 

chức. 
 

Bằng chứng động: 
 

- Được tạo lập và phê duyệt để chứng minh sự tuân thủ pháp luật của các lô gỗ riêng 

lẻ; 
 

- Được cung cấp, nếu cần, để hỗ trợ thực hiện trách nhiệm giải trình và được sử dụng 

để xác minh tính hợp pháp của từng lô gỗ trong chuỗi cung ứng của Hệ  thống 

VNTLAS; 
 

- Bao gồm nhưng không giới hạn các bằng chứng như bảng kê lâm sản, hóa đơn theo 

quy định của Bộ Tài chính đối với Tổ chức có trong hồ sơ lâm sản tại mỗi điểm kiểm 

soát quan trọng của chuỗi cung ứng; 
 

- Được (i) xác minh và phê duyệt bởi Cơ quan xác minh và các chủ thể xác minh trên 

cơ sở định kỳ theo quy định áp dụng đối với từng bằng chứng và (ii) được đánh giá 

một cách hệ thống như là một phần của (a) Hệ thống phân loại Tổ chức, (b) kiểm soát 

chuỗi cung ứng và (c) xác minh xuất khẩu. 
 

Bằng chứng tĩnh và bằng chứng động nêu trong Phụ lục II có thể được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế. Phụ lục II sẽ được cập nhật và bổ sung phù hợp theo quy định tại 
Điều 24 của Hiệp định này. 

 

4.2 Tạo lập bằng chứng 
 
Tạo lập bằng chứng là việc Tổ chức, Hộ gia đình hoặc các chủ thể xác minh chuẩn bị 

giấy tờ hoặc hồ sơ theo quy định pháp luật Việt Nam như được quy định tại Phụ lục II, 

Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục này. 
 

Theo quy đinh pháp luật được nêu trong Phụ lục II, bằng chứng có thể được tạo lập 

bởi Tổ chức và Hộ gia đình tham gia vào chuỗi cung ứng hoặc bởi các chủ thể xác 

minh tại từng giai đoạn của chuỗi cung ứng. 
 

Các chủ thể chịu trách nhiệm tạo lập bằng chứng được xác định tại cột ―Chuẩn bị bởi" 

trong Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục này. 
 

4.3 Xác minh và phê duyệt/xác nhận bằng chứng 
 
Việc xác minh và phê duyệt bằng chứng được thực hiện như mô tả dưới đây. 
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Xác minh bằng chứng là quá trình kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và sự phù hợp của 

bằng chứng dựa trên kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế bởi các chủ thể xác minh 

theo Định nghĩa gỗ hợp pháp được quy định tại Phụ lục II. 
 

Việc phê duyệt bằng chứng là việc công nhận tính tuân thủ của từng bằng chứng được 

thực hiện bởi các chủ thể xác minh theo quy định pháp luật như được mô tả tại Phụ lục 

II và Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục này. Việc xác nhận bằng chứng chỉ áp dụng đối 

với bảng kê lâm sản. 
 

Chủ thể chịu trách nhiệm xác minh và phê duyệt bằng chứng được xác định tại cột 

―Phê duyệt bởi/xác nhận bởi‖ trong Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục này. Chủ thể chịu 

trách nhiệm kiểm tra bằng chứng được xác định tại cột ―Kiểm tra bởi" trong Phụ đính 

1A và 1 B của Phụ lục này. 
 

4.4 Trách nhiệm của các bên liên quan 
 
 

4.4.1. Trách nhiệm của Tổ chức 
 

1. Chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin và tính hợp pháp của tất cả  các 

nguồn gỗ, kể cả nguồn gỗ nội địa. Đối với gỗ nhập khẩu, Tổ chức phải thực hiện trách 

nhiệm giải trình theo quy định tại Mục 6.3.7. 
 

2. Chịu trách nhiệm tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hoặc đề nghị các chủ 

thể xác minh tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng cho mỗi giao dịch phù hợp 

với từng điểm của chuỗi cung ứng. 
 

3. Chịu trách nhiệm kiểm tra và lưu giữ bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ được mua 

khi mua gỗ từ bất kỳ nguồn nào. 
 

4. Kiểm tra tính xác thực và tính hợp lệ của hồ sơ gỗ và đối chiếu sự phù hợp giữa hồ 

sơ với lô gỗ thực tế để đảm bảo gỗ mua là hợp pháp. Trong trường hợp có nghi ngờ rủi 

ro về gỗ bất hợp pháp, Tổ chức sẽ không mua gỗ. 
 

5. Đánh giá nhà cung ứng có kiểm tra và tài liệu hóa bằng chứng về tính hợp pháp của 

gỗ được mua hay không. 
 

Việc thẩm định và xác minh phân loại Tổ chức trong Hệ thống phân loại Tổ chức theo 

quy định tại Mục 5 sẽ đánh giá Tổ chức đó có kiểm tra và tài liệu hóa đầy đủ bằng 

chứng về tính hợp pháp của gỗ khi mua. 
 

4.4.2. Trách nhiệm của Hộ gia đình 
 

1. Chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin và tính hợp pháp của tất cả các nguồn 

gỗ, kể cả nguồn gỗ nội địa. Đối với gỗ nhập khẩu, Hộ gia đình phải thực hiện trách 

nhiệm giải trình theo quy định tại Mục 6.3.7. 
 

2. Chịu trách nhiệm tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hoặc đề nghị chủ thể 

xác minh tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng cho mỗi giao dịch phù hợp với 

từng điểm của chuỗi cung ứng. 
 

3. Chịu trách nhiệm kiểm tra và lưu giữ bằng chứng về tính hợp pháp của gỗ được mua 

khi mua gỗ từ bất kỳ nguồn nào. 
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4. Kiểm tra tính xác thực và tính hợp lệ của hồ sơ gỗ và đối chiếu sự phù hợp giữa hồ 

sơ với lô gỗ thực tế để đảm bảo gỗ mua là hợp pháp. Trong trường hợp có nghi ngờ rủi 

ro về gỗ bất hợp pháp, Hộ gia đình sẽ không mua gỗ. 
 

5. Đánh giá nhà cung ứng có kiểm tra và tài liệu hóa bằng chứng về tính hợp pháp của 

gỗ được mua hay không. 
 

4.4.3. Trách nhiệm của cơ quan Chính phủ 
 

Trách nhiệm của cơ quan Chính phủ trong việc tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng 

chứng được quy định tại Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục này và được tóm tắt trong 

Bảng 1. 
 

 

5. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TỔ CHỨC VÀ XÁC MINH DỰA TRÊN RỦI RO 
 

5.1 Mục tiêu của hệ thống phân loại tổ chức 
 
Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) là một cấu phần không thể tách rời của phương 

pháp xác minh dựa trên rủi ro của Hệ thống VNTLAS. 

Mục đích của Hệ thống OCS là: 

i) đánh giá mức độ rủi ro của tất cả Tổ chức trong Hệ thống VNTLAS về việc tuân thủ 

các yêu cầu của Hệ thống VNTLAS nhằm thực hiện các biện pháp xác minh phù hợp 

hiệu quả và kịp thời; 
 

ii) đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Tổ chức theo bằng chứng tĩnh và bằng chứng 

động như được mô tả trong LD; và 
 

iii) giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và 

khuyến khích Tổ chức tuân thủ pháp luật. 
 

Hệ thống OCS sẽ áp dụng đối với tất cả Tổ chức trong chuỗi cung ứng của Hệ thống 

VNTLAS. 
 

5.2 Tiêu chí phân loại và nhóm rủi ro 
 
Tổ chức được phân loại dựa trên các tiêu chí sau: 

 

i) Tuân thủ các bằng chứng động/bằng chứng về kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm đảm 

bảo rằng chỉ có gỗ hợp pháp đi vào chuỗi cung ứng (theo quy định tại Mục 4.1); 
 

ii) Đáp ứng các yêu cầu về kê khai và báo cáo kiểm soát chuỗi cung ứng (theo quy 

định tại Mục 6.5); 
 

iii) Tuân thủ các bằng chứng tĩnh (theo quy định tại Mục 4.1); 
 

iv) Hồ sơ vi phạm (như được mô tả tại Mục 11); 
 

Việt Nam sẽ cân nhắc việc tích hợp các cơ chế chứng chỉ tự nguyện, trách nhiệm giải 

trình và hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm được Hệ thống VNTLAS công nhận vào 

Hệ thống OCS. 
 

Dựa vào các tiêu chí trên, Tổ chức được chia thành 02 nhóm rủi ro sau: 
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- Nhóm 1 (Tuân thủ): Các Tổ chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên; 

- Nhóm 2 (Không tuân thủ): Các Tổ chức chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên hoặc 

các Tổ chức mới thành lập. 
 

Việc sử dụng các tiêu chí để phân loại nhóm rủi ro được trình bày trong Bảng 2. 
 

 
 
 

Bảng 2. Tiêu chí tối thiểu và các nhóm rủi ro trong Hệ thống OCS 
 
 
 

Tiêu chí 

Nhóm rủi ro và các tiêu chí chấp nhận tối 

thiểu 

Nhóm 1 Nhóm 2 

1.  Tuân thủ các bằng chứng động/bằng 

chứng về kiểm soát chuỗi cung nhằm 

đảm bảo rằng chỉ có gỗ hợp pháp đi 

vào chuỗi cung ứng 

Tuân thủ đầy đủ Không tuân thủ 

2.  Đáp ứng các yêu cầu về kê khai và 

báo cáo kiểm soát chuỗi cung ứng 

Tuân thủ đầy đủ Không kê khai và nộp 

báo cáo theo quy định 

pháp luật 

3.  Tuân thủ các bằng chứng tĩnh Tuân thủ đầy đủ Không tuân thủ 

4.  Hồ sơ vi phạm và chế tài xử lý Không  có  dữ  liệu 

về vi phạm và xử 

phạt 

Có dữ liệu về vi phạm 

và xử phạt 

5.  Các tiêu chí khác  Các Tổ chức mới thành 

lập 

 

5.3. Tổ chức thực hiện việc phân loại 
 

Hệ thống OCS được vận hành một cách liên tục thông qua cơ chế tự đánh giá của Tổ 

chức, được thẩm định và xác minh bởi Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được 

Chính phủ ủy quyền. 
 

Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện 

Hệ thống VNTLAS, bao gồm nội dung về Hệ thống OCS. Các quy định, tiêu chí, trình 

tự, thủ tục, tần suất, phương pháp và trách nhiệm của các bên liên quan sẽ được quy 

định cụ thể trong hướng dẫn thực hiện VNTLAS. 
 

Trình tự, thủ tục, phương pháp và trách nhiệm đánh giá phân loại tổ chức được mô tả 

trong Sơ đồ 2. 



 

Sơ đồ 2. Trình tự, thủ tục, phương pháp và trách nhiệm đánh giá phân loại Tổ chức 
 
 
 
 

Tổ chức 
• Đăng ký vào Hệ thống OCS 
• Tự đánh giá/đánh giá lại theo tiêu chí OCS 

 
 
 

 
Gửi đăng ký và nộp Bản tự 

đánh giá 
 

 
 
 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh (hoặc chủ thể khác được 
Chính phủ ủy quyền) 

• Tiếp nhận đăng ký và Bản tự đánh giá 
• Thẩm định Bản tự đánh giá của Tổ chức 

 

 
 
 
 

Giám sát và xác minh sự tuân thủ 
của Tổ chức thông qua kiểm tra tài 

liệu và thực tế 
 

Liên lạc với chủ thể xác minh và 
CQ Chính phủ khác để xác minh 
tình trạng tuân thủ và vi phạm 

 

 
 
 

CSDL vi 
phạm Luật 
BV và PTR 
của Chi 
cục Kiểm 
lâm tỉnh 
và các 
CSDL khác 

 
 

Thông báo kết quả 
thẩm định 

Thông báo trường hợp không 
tuân thủ hoặc vi phạm và thay 

đổi tình trạng nhóm rủi ro 
 
 
 
 

CSDL OCS 

- Thông  báo  danh  sách  Tổ  chức 
được phân loại theo 
nhóm rủi ro 

Cục Kiểm lâm 
• Xây dựng hướng dẫn thực hiện OCS 
• QĐ phân loại nhóm rủi ro của Tổ chức 
• Quản lý CSDL 

 

 

CSDL vi phạm Luật Bảo vệ và Phát 
triển rừng của Cục Kiểm lâm và 
các CSDL khác liên quan 
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5.3.1. Trình tự, thủ tục và tần suất thực hiện tự đánh giá và thẩm định 
 

Sau khi nhận Bản tự đánh giá của Tổ chức, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác 

được Chính phủ ủy quyền tiến hành thẩm định bản tự đánh giá thông qua tài liệu 

và/hoặc kiểm tra thực tế dựa trên các tiêu chí từ 1 đến 4 trong Mục 5.2 và Bảng 2, bao 

gồm các bằng chứng tĩnh và động, các thông tin về sự không tuân thủ từ các sở, ban 

ngành khác của tỉnh và từ các chủ thể xác minh. Thông tin về sự tuân thủ của Tổ chức 

liên quan tới các quy định về thủ tục hải quan trong xuất, nhập khẩu sẽ được sử dụng 

trong đánh giá phân loại Tổ chức phù hợp với Nguyên tắc III và VI của Phụ lục II. 
 

Tần suất phân loại Tổ chức gồm: (i) phân loại Tổ chức định kỳ; và (ii) phân loại Tổ chức 

bất thường khi cơ quan Chính phủ phát hiện bất kỳ sự không tuân thủ hoặc vi phạm. Trình 

tự, thủ tục và tần suất thực hiện đánh giá và thẩm định phân loại Tổ chức được mô tả 

trong Bảng 3. 
 

Bảng 3. Trình tự, thủ tục và tần suất/khung thời gian thực hiện tự đánh giá và thẩm 

định phân loại Tổ chức 
 

Trình tự, thủ tục Tần suất/khung thời gian 

1. Phân 

loại Tổ 

chức 

định kỳ 

Đăng ký vào Hệ thống OCS Tất cả Tổ chức trong chuỗi cung ứng của 

Hệ thống VNTLAS phải đăng ký vào Hệ 

thống OCS. 

Tự đánh giá và tự đánh giá lại 

do Tổ chức thực hiện 
- Tự đánh giá lần đầu sau khi đã đăng ký 

vào Hệ thống OCS 

- Tự đánh giá lần 2 được thực hiện cho cả 

hai Nhóm sau 1 năm kể từ khi phân loại 

lần đầu 

- Đánh giá lần 3 và các lần tiếp theo: 

+ Đối với Tổ chức Nhóm 1: 01 lần/2 năm 

+ Đối với Tổ chức Nhóm 2: 01 lần/năm 

Thẩm định bản tự đánh giá và 

gửi kết quả thẩm định phân loại 

tổ chức cho Cục Kiểm lâm do 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ 

thể khác được Chính phủ ủy 

quyền thực hiện 

Việc thẩm định (sau khi nhận Bản tự đánh 

giá của Tổ chức) sẽ được thực hiện trong 

khoảng thời gian nhất định theo hướng dẫn 

thực hiện phân loại tổ chức sẽ được xây 

dựng 

Ban hành quyết định và công bố 

kết quả phân loại Tổ chức do 

Cục Kiểm lâm thực hiện 

Quyết định phân loại (sau khi nhận kết quả 

thẩm định) được ban hành và công bố trong 

khoảng thời gian nhất định theo hướng dẫn 

thực hiện phân loại Tổ chức sẽ được xây 

dựng 

2. Phân 

loại Tổ 

chức bất 

thường 

Trường hợp Tổ chức bị xử phạt 

hành chính hoặc xử lý hình sự 

đối với các hành vi không tuân 

thủ hoặc vi phạm 

Cục Kiểm lâm sẽ tự động phân loại lại và 

chuyển Nhóm 1 sang Nhóm 2 và công bố 

kết quả phân loại lại Tổ chức. 
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5.3.2. Kết quả phân loại Tổ chức 
 

Kết quả phân loại Tổ chức theo từng nhóm rủi ro sẽ được công bố công khai và cập 

nhật thường xuyên trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống OCS do Cục Kiểm lâm quản lý 

theo quy định tại Mục 12 của Phụ lục này và tại Phụ lục VIII. 
 

Sau khi đăng ký vào Hệ thống OCS, Tổ chức có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của Hệ 

thống OCS để biết thông tin và kết quả phân loại nhóm rủi ro của Tổ chức. Căn cứ vào 

kết quả phân loại nhóm rủi ro, Tổ chức sẽ chuẩn bị hồ sơ lâm sản xuất khẩu tương ứng 

theo quy định tại Mục 7 của Phụ lục này và tại Phụ lục IV. 
 

Hệ thống OCS và Hệ thống phân loại rủi ro của hải quan là hai hệ thống độc lập với 

phạm vi dữ liệu khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Cơ quan hải quan và cơ quan 

Kiểm lâm sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về phân loại nhóm rủi ro của Tổ chức 

dựa trên hệ thống phân loại của từng bên. Hai bên sẽ thông báo cho nhau để xem xét 

khi có sự thay đổi trong phân loại nhóm rủi ro của Tổ chức. 
 

5.4. Trách nhiệm của các bên liên quan 
 
5.4.1. Trách nhiệm của Tổ chức 

 

Tất cả các Tổ chức trong chuỗi cung ứng có trách nhiệm đăng ký vào Hệ thống OCS 

và thực hiện tự đánh giá theo quy định, Bản đánh giá của Tổ chức được nộp cho Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền để thẩm định. 
 

Tổ chức tiến hành tự đánh giá lại theo định kỳ theo mô tả tại Bảng 3 và nộp Bản tự 

đánh giá lại cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền 

để thẩm định. 
 

5.4.2. Trách nhiệm của Cơ quan Chính phủ 
 

Chính phủ Việt Nam giao Cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm 

chính về phân loại Tổ chức và xác minh dựa trên rủi ro. 
 

Cục Kiểm lâm có trách nhiệm: 
 

- Chuẩn bị các hướng dẫn thực hiện phân loại Tổ chức theo quy định của Chính phủ; 
 

- Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu trung tâm về Hệ thống OCS; 
 

- Quản lý cơ sở dữ liệu trung tâm về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; 
 

- Quyết định nhóm rủi ro của Tổ chức dựa trên kết quả thẩm định và báo cáo của Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền; 
 

- Công bố công khai và cập nhật nhóm rủi ro của Tổ chức trên trang mạng của Cục 

Kiểm lâm. 
 

Cơ quan Kiểm lâm tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền có trách nhiệm: 
 

- Tiếp nhận và thẩm định Bản tự đánh giá của các Tổ chức đăng ký vào Hệ  thống 

OCS; 
 

- Thẩm định lại tình trạng phân loại của Tổ chức theo mô tả tại Bảng 3 của Phụ lục 
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này; 
 

- Giám sát việc tuân thủ của Tổ chức dựa trên tiêu chí phân loại, kịp thời phát hiện sự 

không tuân thủ dựa trên hồ sơ và kiểm tra thực tế để đề xuất với Cục Kiểm lâm chuyển 

hạng Tổ chức từ Nhóm 1 xuống Nhóm 2; 
 

- Liên hệ với các sở, ban, ngành và chủ thể xác minh khác để xác minh tình trạng tuân 

thủ của Tổ chức; 
 

- Báo cáo Cục Kiểm lâm kết quả thẩm định để Cục Kiểm lâm phê duyệt và công bố; 
 

- Báo cáo Cục Kiểm lâm về các trường hợp không tuân thủ của Tổ chức trong kỳ đánh 

giá. Báo cáo này sẽ được Cục Kiểm lâm quản lý và duy trì trong cơ sở dữ liệu về Hệ 

thống OCS. 
 
 

6. KIỂM SOÁT CHUỖI CUNG ỨNG 
 
6.1. Tổng quan 

 
Kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn việc đưa gỗ bất hợp pháp hoặc gỗ chưa 

xác minh đi vào chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS. Để đạt được mục tiêu đó, hệ 

thống kiểm soát chuỗi cung ứng phải đảm bảo: 
 

i) tất cả Tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng đều được đăng ký trong Hệ thống OCS; 
 

ii) tất cả Tổ chức đã đăng ký trong Hệ thống OCS báo cáo Cơ quan Kiểm lâm theo quy 

định pháp luật; 
 

iii) báo cáo chuỗi cung ứng của Tổ chức được Cơ quan Kiểm lâm xem xét nhằm phát 

hiện nghi vấn về luồng gỗ; 
 

iv) cơ quan Kiểm lâm thực hiện kiểm tra thực tế một cách hệ thống, ngẫu nhiên và đột 

xuất để đảm bảo rằng gỗ phù hợp với nội dung trong hồ sơ tương ứng do Tổ chức và 

Hộ gia đình kê khai về: (i) số lượng (ii) khối lượng (iii) chủng loại/loài, tại tất cả các 

giai đoạn của chuỗi cung ứng; 
 

v) cơ quan Kiểm lâm tiến hành điều tra những luồng gỗ được xác định là có nghi ngờ; 
 

vi) kiểm soát chuỗi cung ứng dựa trên yêu cầu của hồ sơ lâm sản tại mỗi giai đoạn của 

chuỗi cung ứng, được mô tả tại Sơ đồ 1 của Phụ đính 2. 
 

vii) việc tuân thủ các yêu cầu về báo cáo và bằng chứng kiểm soát chuỗi cung ứng là 

các tiêu chí trong Hệ thống OCS theo quy định tại Mục 5 và Bảng 2 của Phụ lục này. 
 

Phụ đính 2 quy định các yêu cầu cụ thể đối với việc quản lý thông tin đáng tin cậy liên 

quan đến hồ sơ lâm sản tại các điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi cung ứng. 
 

6.2. Các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS 
 
Các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS liên 

quan đến: 
 

i) việc xác minh nguồn gốc gỗ đi vào Hệ thống VNTLAS (theo mô tả tại Mục 6.3); và 
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ii) các giai đoạn trong chuỗi cung ứng từ các điểm khai thác hoặc nhập khẩu đến điểm 

xuất khẩu. 
 

Sáu điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS bao 

gồm: 
 

 

(1) Nguồn gỗ đi vào Hệ thống VNTLAS: 
 

(1a) Gỗ khai thác chính rừng tự nhiên trong nước (Tổ chức) 
 

(1b) Gỗ khai thác tận dụng, tận thu từ rừng tự nhiên trong nước (Tổ chức và Hộ gia 

đình) 
 

(1c) Gỗ khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng trồng phòng hộ (Tổ chức và Hộ gia 

đình) 
 

(1d) Gỗ khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng trồng sản xuất (Tổ chức và Hộ gia đình) 
 

(1e-1) Gỗ cao su (Tổ chức) 
 

(1e-2) Gỗ cao su, gỗ từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán (Hộ gia đình) 
 

(1f) Gỗ sau xử lý tịch thu (Tổ chức và Hộ gia đình) 
 

(1g) Gỗ nhập khẩu (Tổ chức và Hộ gia đình) 
 

(2) Vận chuyển, giao dịch lần 1 

(3) Vận chuyển, giao dịch lần 2 

(4) Các lần vận chuyển, giao dịch tiếp theo (lần n) 
 

(5) Chế biến 

(6) Xuất khẩu 
 

6.3. Xác minh nguồn gỗ đi vào Hệ thống VNTLAS 
 
Theo quy định tại Mục 2.1, tất cả các loại gỗ đi vào Hệ thống VNTLAS phải có bằng 

chứng về nguồn gốc theo quy định được nêu trong LD và trong Phụ đính 1A và 1B của 

Phụ lục này. 
 

Các điểm kiểm soát quan trọng cho tất cả nguồn gỗ đi vào Hệ thống VNTLAS được 

xác định và mô tả tại Mục 6.2 và Phụ đính 2. 
 

Phụ đính 2 quy định chi tiết các tài liệu do Tổ chức, Hộ gia đình và Cơ quan Kiểm lâm 

sở tại lưu trữ tại mỗi điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi cung ứng. Tổ chức sẽ phải 

cung cấp các tài liệu này cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc cơ quan khác được Chính phủ 

ủy quyền trong quá trình thẩm định phân loại Tổ chức. 
 

6.3.1. Gỗ khai thác chính từ rừng tự nhiên trong nước (điểm kiểm soát quan trọng 1a.) 
 

Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc khai thác gỗ rừng tự nhiên trong nước. Gỗ khai thác 

chính từ rừng tự nhiên trong nước đi vào Hệ thống VNTLAS phải tuân thủ quy định về 

kiểm soát chuỗi cung ứng và môi trường cụ thể được quy định tại Tiêu chí 1, Nguyên 
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tắc I của Phụ lục II (Tổ chức). Ngoài ra, việc khai thác chính từ rừng tự nhiên chỉ áp 

dụng đối với diện tích rừng có Phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. 
 

6.3.2. Gỗ khai thác từ rừng trồng sản xuất và rừng trồng phòng hộ tập trung (điểm 

kiểm soát quan trọng 1c và 1d.) 

Chính phủ Việt Nam khuyến khích phát triển rừng trồng, hỗ trợ và tạo các điều kiện 

thuận lợi cho người trồng rừng (Tổ chức và Hộ gia đình) từ chính sách giao đất hoặc 

cho thuê đất tới khâu trồng, khai thác, vận chuyển và thương mại gỗ. 
 

Tùy thuộc vào loại rừng trồng sản xuất hay rừng trồng phòng hộ tập trung, việc tuân 

thủ pháp luật về khai thác gỗ được quy định tại Tiêu chí 2 và 3, Nguyên tắc I của Phụ 

lục II (Tổ chức và Hộ gia đình) 
 

6.3.3. Gỗ khai thác tận dụng, tận thu (điểm kiểm soát quan trọng 1b, 1c và 1d) 
 

Việc khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng 

sang mục đích sử dụng khác phải có phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu rừng 

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tiêu chí 4 của Nguyên tắc I trong 

Phụ lục II quy định về quyết định chuyển đổi sử dụng đất, phê duyệt biện pháp bồi 

thường giải phóng mặt bằng và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
 

Gỗ khai thác tận dụng, tận thu có thể được khai thác trên diện tích rừng tự nhiên hoặc 

rừng trồng tập trung. 
 

Khai thác tận dụng gỗ là việc khai thác cây gỗ trong quá trình thực hiện các biện pháp 

lâm sinh, nghiên cứu khoa học và giải phóng mặt bằng khi chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng. 
 

Khai thác tận thu gỗ là việc thu gom cây gỗ bị đổ gãy, bị chết do thiên tai, gỗ cháy, gỗ 

khô mục, cành, ngọn còn nằm trong khu rừng. 
 

Quy định đối với khai thác tận dụng và tận thu được mô tả từ tiêu chí 2 đến tiêu chí 7 

của Nguyên tắc I trong Phụ lục II (Tổ chức và Hộ gia đình), như sau: 
 

- Tiêu chí 2 và Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng và tận thu từ 

rừng trồng phòng hộ và rừng trồng sản xuất. 
 

- Tiêu chí 4: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng trên diện tích rừng rự nhiên 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 
 

- Tiêu chí 5: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng rừng tự nhiên trong quá trình 

thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu khoa học và đào tạo. 
 

- Tiêu chí 6: Tuân thủ các quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh 

trong rừng tự nhiên. 
 

- Tiêu chí 7: Tuân thủ các quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh 

trong rừng trồng. 
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6.3.4. Gỗ khai thác từ vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán (điểm kiểm soát quan 

trọng 1e-2) 

Yêu cầu của Hệ thống VNTLAS đối với gỗ khai thác từ vườn nhà, trang trại và cây 

trồng phân tán chỉ áp dụng đối với Hộ gia đình, được quy định tại Tiêu chí 7 của 

Nguyên tắc I trong Phụ lục II (Hộ gia đình). Việc khai thác gỗ từ nguồn này được quy 

định tại Phụ lục II. 
 

6.3.5. Gỗ cao su trong nước (điểm kiểm soát quan trọng 1e-1 và 1e-2) 
 

Cây cao su ở Việt Nam được xem là cây công nghiệp đa mục đích, được trồng và khai 

thác trên cả đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp. Gỗ cao su và sản phẩm được chế biến 

từ gỗ cao su khai thác trong nước được đưa vào Hệ thống VNTLAS cần phải đảm bảo 

hồ sơ nguồn gốc hợp pháp được quy định tại Nguyên tắc I của Phụ lục II (Tiêu chí 8 

cho Tổ chức và Tiêu chí 8 cho Hộ gia đình). 
 

Gỗ cao su nhập khẩu được coi là gỗ nhập khẩu và thuộc đối tượng phải tuân thủ các 

quy định tại Mục 6.3.7. 
 

6.3.6. Gỗ sau xử lý tịch thu (điểm kiểm soát quan trọng 1f) 
 

Gỗ bị tịch thu được xử lý và quản lý theo quy định pháp luật Việt Nam, được xem là 

tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Gỗ sau xử lý tịch thu được phép đi vào chuỗi cung ứng 

của Hệ thống VNTLAS và được cấp phép FLEGT với điều kiện tuân thủ các bước xử 

lý gỗ tịch thu được mô tả dưới đây. 
 

- Bước 1: Quyết định xử lý vụ vi phạm hành chính hoặc quyết định xử lý vật chứng 

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu lâm sản sung công quỹ Nhà nước, kèm 

theo biên bản vụ vi phạm và bảng kê lâm sản. 
 

- Bước 2. Cơ quan Kiểm lâm sở tại lập Bảng kê lâm sản; đóng dấu búa kiểm lâm đối 

với gỗ tròn đủ tiêu chuẩn đóng dấu búa kiểm lâm (đường kính đầu lớn ≥  25cm và 

chiều dài ≥ 1m). 
 

- Bước 3: Thành lập Hội đồng định giá tài sản để xác định giá khởi điểm (đối với vi 

phạm hành chính). Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành án thì giá khởi điểm thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, hình sự, tố tụng hình sự. 
 

- Bước 4: Ký hợp đồng bán đấu giá tài sản; chuyển giao cho Trung tâm bán đấu giá 

chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (đối với tang vật vi phạm hành 

chính do người có thẩm quyền của cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết 

định hoặc tài sản để thi hành án); chuyển giao cho Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp 

huyện (đối với tang vật vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của cơ quan cấp 

huyện ra quyết định) 
 

- Bước 5. Niêm yết, thông báo công khai bán đấu giá tài sản 
 

- Bước 6. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản 
 

- Bước 7. Tổ chức bán đấu giá 
 

- Bước 8. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. 
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- Bước 9. Thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản bán đấu giá 
 

- Bước 10. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản bán đấu giá 
 

Gỗ sau xử lý tịch thu được pháp luật cho phép đưa vào Hệ thống VNTLAS và chuỗi 

cung ứng trên cơ sở bằng chứng là Hợp đồng mua tài sản bán đấu giá, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu tài sản bán đấu giá, Hóa đơn VAT và Bảng kê lâm sản bán đấu giá 

theo quy định tại Nguyên tắc II của Phụ lục II. 
 

Dữ liệu về khối lượng và loại gỗ bị tịch thu tại (a) thời điểm bị tịch thu và (b) sau xử lý 

tịch thu được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về vi phạm lâm luật của Cục Kiểm lâm như 

được mô tả tại Mục 11 của Phụ lục này và được Cơ quan Kiểm lâm theo dõi, giám sát 

trong suốt chuỗi cung ứng. 
 

6.3.7. Gỗ nhập khẩu (điểm kiểm soát quan trọng 1g) 
 

Việc kiểm soát và quản lý gỗ nhập khẩu vào Việt Nam tuân thủ pháp luật quy định tại 

Nguyên tắc III của Phụ lục II (Tổ chức và Hộ gia đình). Xác minh dựa trên rủi ro 

nguồn gỗ sẽ áp dụng ba ―bộ lọc‖ và các biện pháp sau: 
 

i) Hệ thống phân loại rủi ro của Hải quan; 
 

ii) Nhóm loài rủi ro; 
 

iii) Rủi ro gắn với xuất xứ vùng địa lý. 
 

Việc sử dụng 03 bộ lọc nêu trên xác định: 
 

i) Yêu cầu kiểm tra hồ sơ bổ sung hoặc kiểm tra thực tế lô hàng bổ sung; và 
 

ii) Yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu 

Quy trình, thủ tục quản lý và kiểm soát gỗ nhập khẩu được mô tả trong Sơ đồ 3. 

Yêu cầu đối với kiểm tra thực tế bổ sung và tài liệu bổ sung nhằm chứng minh tính 

hợp pháp của gỗ nhập khẩu được quy định trong Bảng 4. 
 

Một trong ba bằng chứng sau đây là tài liệu chứng minh tính hợp pháp của gỗ nhập 

khẩu: 
 

i) Giấy phép FLEGT có hiệu lực hoặc giấy phép xuất khẩu tương đương cho toàn bộ lô 

hàng từ quốc gia xuất khẩu đã ký Hiệp định VPA với Liên minh và có hệ thống cấp 

phép FLEGT đang vận hành; hoặc 
 

ii) Giấy phép CITES có hiệu lực cho toàn bộ lô hàng; hoặc 
 

iii) Bản kê khai thể hiện trách nhiệm giải trình và tài liệu bổ sung theo tình trạng nhóm 

rủi ro của lô gỗ nhập khẩu theo quy định tại Bảng 4. 
 

Việc kiểm soát gỗ nhập khẩu được quy định trong mục này áp dụng đối với tất cả 

người khai báo hải quan, gồm tổ chức, cá nhân theo quy định của hải quan Việt Nam 

và Tổ chức, Hộ gia đình trong Hệ thống VNTLAS. 
 

6.3.7.1. Trách nhiệm giải trình và yêu cầu kê khai đối với nhà nhập khẩu 
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Cùng với việc xác minh do các chủ thể xác minh thực hiện, nhà nhập khẩu phải chịu 

trách nhiệm về tính hợp pháp của lô gỗ nhập khẩu theo quy định pháp luật có liên quan 

của quốc gia khai thác thông qua việc thực hiện trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ 

hợp pháp, bao gồm thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và giảm thiểu bất cứ rủi ro nào 

đã được xác định. Lưu ý, nhà nhập khẩu phải thu thập thông tin và tài liệu bổ sung về 

tính hợp pháp của gỗ tại nước khai thác, không phụ thuộc vào loại sản phẩm (nguyên 

liệu hay hỗn hợp) hoặc chiều dài của chuỗi cung ứng. 
 

―Quy định pháp luật có liên quan‖ nghĩa là quy định pháp luật hiện hành tại quốc gia 

khai thác bao trùm các lĩnh vực sau: 
 

- Quyền khai thác: việc trao quyền hợp pháp để khai thác gỗ, bao gồm việc tuân thủ 

pháp luật và quy trình thủ tục về giao đất giao rừng, quyền sử dụng đất và sử dụng 

rừng. 
 

- Các hoạt động lâm nghiệp: tuân thủ quy định pháp luật về quản lý rừng và chế biến 

gỗ, bao gồm việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường và lao động. 
 

- Thuế và các loại phí: tuân thủ quy định pháp luật về thuế, các loại phí và lệ phí có 

liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác và thương mại gỗ. 
 

- Thương mại và hải quan: tuân thủ quy định pháp luật về thương mại và thủ tục hải 

quan. 
 

Trách nhiệm giải trình được tài liệu hóa thông qua Bản kê khai được quy định tại Phụ 

đính 3. Bản kê khai được áp dụng cho tất cả các lô hàng gỗ nhập khẩu vào Việt Nam 

mà không có giấy phép CITES hoặc giấy phép FLEGT hoặc giấy phép xuất khẩu 

tương đương cho cả lô hàng từ quốc gia xuất khẩu đã ký Hiệp định VPA với Liên 

minh và có hệ thống cấp phép FLEGT đang vận hành. Bản kê khai được nộp cùng với 

hồ sơ hải quan hiện hành. 
 

Bản kê khai gồm: 
 

i) Mô tả lô hàng; 
 

ii) Các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tính hợp pháp của lô hàng theo quy định pháp luật 

có liên quan của quốc gia khai thác; 
 

iii) Các biện pháp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nguồn gốc hợp pháp của lô 

hàng; 
 

iv) Danh mục và tài liệu bổ sung đính kèm được coi là bằng chứng về nguồn gốc hợp 

pháp đối với các trường hợp được quy định tại Bảng 4 của Phụ lục này. 
 

Khi được yêu cầu, tài liệu bổ sung đi kèm với Bản kê khai gồm ít nhất một trong 03 tài 

liệu sau: 
 

i) Chứng chỉ tự nguyện hoặc chứng chỉ quốc gia được Hệ thống VNTLAS công nhận; 
 

ii) Giấy phép khai thác theo quy định pháp luật của nước khai thác tương ứng với lô 

hàng nhập khẩu đối với gỗ nguyên liệu; 
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iii) Tài liệu bổ sung thay thế khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp của gỗ theo quy 

định pháp luật của nước khai thác, trong trường hợp nước khai thác không quy định 

giấy phép khai thác đối với gỗ nguyên liệu hoặc trong trường hợp  nhà  nhập khẩu 

không thể có được giấy phép khai thác đối với sản phẩm hỗn hợp. 
 

Đối với tài liệu bổ sung thay thế, Việt Nam sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn thực hiện. 
 

Trường hợp có nghi ngờ rủi ro, các chủ thể xác minh sẽ thực hiện kiểm tra bổ sung về 

tính hợp pháp của lô hàng nhập khẩu. Nhà nhập khẩu có thể sử dụng thông tin từ quá 

trình thực hiện trách nhiệm giải trình để chứng minh tính hợp pháp của lô hàng nhập 

khẩu. 
 

Việt Nam sẽ ban hành quy định pháp luật yêu cầu các nhà nhập khẩu thực hiện trách 

nhiệm giải trình được đề cập ở trên. Những trường hợp không tuân thủ quy định pháp 

luật về trách nhiệm giải trình, các chế tài xử phạt hành chính hoặc hình sự sẽ được áp 

dụng theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. 
 

6.3.7.2. Xử lý vi phạm 
 

Trường hợp cơ quan hải quan hoặc các cơ quan khác phát hiện nhập khẩu gỗ bất hợp 

pháp thì thực hiện xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan chức 

năng thực thi pháp luật xử lý vi phạm, bao gồm việc từ chối hoặc tạm giữ lô hàng, theo 

quy định pháp luật của Việt Nam. 
 

Khi phát hiện nhập khẩu gỗ bất hợp pháp, cơ quan phát hiện sẽ phối hợp với các cơ 

quan liên quan thông báo cho cơ quan Kiểm lâm. Cục Kiểm lâm sẽ cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng theo quy định tại Mục 11.2.1 của 

Phụ lục này. 
 

6.3.7.3. Hệ thống phân loại rủi ro của Hải quan: 
 

Theo quy định pháp luật hiện hành về hải quan của Việt Nam, phân loại mức độ rủi ro 

trong hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của 

người khai hải quan. 
 

Trong quá trình phân loại mức độ rủi ro, cơ quan hải quan sẽ xem xét, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở, các yếu tố liên quan như: tuân thủ các quy định về hải quan và thuế 

của người khai hải quan; tính chất, đặc điểm của hàng hóa nhập khẩu; tần xuất, tính 

chất, mức độ vi phạm; xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tuyến đường, 

phương thức vận chuyển hàng hóa; và các yếu tố khác liên quan đến hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu. 
 

Cơ quan hải quan thực hiện đánh giá phân loại rủi ro đối với người khai hải quan và lô 

hàng xuất, nhập khẩu theo các mức độ khác nhau (Luồng: đỏ, vàng, xanh) để áp dụng 

các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan và thanh tra phù hợp. 
 

- Luồng Đỏ - rủi ro cao: cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra thực tế tất cả các lô 

hàng thuộc luồng đỏ tại cửa khẩu. Tỷ lệ phần trăm kiểm tra thực tế cụ thể đối với mỗi 

lô hàng từ 5% đến 100% khối lượng lô hàng đó và tùy theo quyết định của người đứng 

đầu cửa khẩu. 
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- Luồng Vàng - rủi ro trung bình: cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ của lô 

hàng. Trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng. 
 

- Luồng Xanh - không có rủi ro: cơ quan hải quan cho phép tự động thông quan lô 

hàng dựa trên tờ khai hải quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan sẽ tiến hành 

kiểm tra thực tế lô hàng. 
 

Kiểm tra hải quan được thực hiện tại cửa khẩu hoặc sau thông quan theo các mức độ 

rủi ro. Kiểm tra sau thông quan có thể được áp dụng đối với các lô hàng nhập khẩu bao 

gồm cả gỗ. Theo quy định, cơ quan hải quan áp dụng phương pháp quản lý rủi ro để 

xác định quy mô, nội dung và hình thức kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng nhập 

khẩu. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các hồ sơ hải quan 

và hàng hóa đã thông quan trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 
 

Cơ quan hải quan và cơ quan Kiểm lâm có sự phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát, 

kiểm tra gỗ nhập khẩu, bao gồm kiểm tra định kỳ/hệ thống tại cửa khẩu và sau thông 

quan, và trong việc xử lý các trường hợp nghi ngờ có rủi ro. 
 

6.3.7.4. Nhóm loài rủi ro: 
 

Nhà nhập khẩu được yêu cầu kê khai tên loài (tên khoa học và tên thông thường) trong 

quá trình nhập khẩu. Trường hợp có nghi ngờ về loài nhập khẩu kê khai, cơ quan 

chuyên môn có thẩm quyền tiến hành xác minh để xác định loài. 
 

Danh mục các loài gỗ nhập khẩu sẽ được phân loại thành hai nhóm: rủi ro cao và và 

rủi ro thấp, dựa theo các tiêu chí sau: 
 

- Loài rủi ro cao là các loài thuộc Phụ lục I, II, III của Công ước quốc tế về buôn bán các 

loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 

thuộc Nhóm IA và IIA theo quy định pháp luật Việt Nam; và những loài bị buôn bán trái 

phép được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng của 

Cục Kiểm lâm và cơ sở dữ liệu của hải quan. 
 

Ủy ban thực thi chung (JIC) sẽ xem xét bổ sung các loài có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng 

ở quốc gia khai thác hoặc buôn bán trái phép theo đề xuất chính thức của Việt Nam hoặc 

Liên minh gửi tới JIC, hoặc dựa trên nguồn thông tin từ Cơ quan phòng chống ma túy và 

tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Ban 

thư ký CITES hoặc Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) để đưa vào danh mục loài rủi ro 

cao. 
 

Những loài lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được coi là loài thuộc nhóm có rủi ro 

cao trừ khi được JIC quyết định khác. 
 

Sản phẩn gỗ hỗn hợp mà bao gồm cả loài rủi ro cao và rủi ro thấp thì sẽ được coi là rủi 

ro cao. 
 

- Loài rủi ro thấp là các loài không thuộc nhóm nêu trên. 
 

Các tiêu chí, phương pháp áp dụng để xác định danh mục các loài thuộc nhóm rủi ro 

cao sẽ được xem xét, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực thi Hiệp định này và do 

JIC quyết định tại các kỳ họp. 
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Theo quyết định của JIC, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật công bố danh mục các loài thuộc nhóm rủi ro cao. Danh mục này 

được cập nhật định kỳ theo quyết định của JIC. Cơ quan hải quan căn cứ vào danh 

mục loài rủi ro để điều chỉnh quy định về thủ tục hải quan liên quan đến nghĩa vụ bổ 

sung tài liệu của nhà nhập khẩu theo quy định tại Bảng 4 của Phụ lục này. 
 
 
 

6.3.7.5. Rủi ro gắn với xuất xứ vùng địa lý 
 

Thông tin về quy định pháp luật đối với gỗ xuất khẩu tại quốc gia xuất xứ sẽ được xem 

xét đưa vào hệ thống xác minh dựa trên rủi ro để đánh giá nguồn gốc hợp pháp của gỗ 

nhập khẩu. 
 

Rủi ro gắn với xuất xứ vùng địa lý của gỗ nhập khẩu sẽ được xem xét để quản lý và 

kiểm soát gỗ nhập khẩu vào Việt Nam. 
 

Quốc gia được coi là rủi ro thấp nếu: 
 

a) Có hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp phép FLEGT đang vận hành; hoặc 
 

b) Có khung pháp lý quốc gia ràng buộc liên quan đến trách nhiệm giải trình về tính 

hợp pháp của gỗ cho toàn bộ chuỗi cung ứng tới quốc gia khai thác được Việt Nam 

công nhận là đã đáp ứng các tiêu chí của Hệ thống VNTLAS; hoặc 
 

c) Có chỉ số hiệu quả Chính phủ từ 0 trở lên theo xếp hạng hàng năm của Ngân hàng 

thế giới về chỉ số quản trị toàn cầu (WGI); có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

thực thi CITES được xếp loại I do Ban thư ký CITES công bố và đáp ứng một trong 

hai tiêu chí sau: 
 

(i) Quốc gia đã ký hiệp định song phương với Việt Nam về gỗ hợp pháp, được 

Việt Nam công nhận là đã đáp ứng các tiêu chí của Hệ thống VNTLAS, và hiệp 

định này đã được công bố; hoặc 
 

(ii) Quốc gia có hệ thống chứng chỉ gỗ quốc gia bắt buộc được Việt Nam công 

nhận là đã đáp ứng các tiêu chí của Hệ thống VNTLAS. 
 

Các tiêu chí, phương pháp áp dụng để đưa ra danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ rủi 

ro thấp sẽ được xem xét, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực thi Hiệp định này và 

do JIC quyết định tại các kỳ họp. 
 

Theo đề nghị của JIC, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật công bố danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ rủi ro thấp. Danh 

sách này sẽ được yêu cầu cập nhật định kỳ theo quyết định của JIC. Cơ quan hải quan 

căn cứ danh sách này để điều chỉnh thủ tục hải quan liên quan đến nghĩa vụ bổ sung tài 

liệu của nhà nhập khẩu theo quy định tại Bảng 4 của Phụ lục này. 
 

6.3.7.6. Kiểm soát và quản lý gỗ nhập khẩu theo mức độ rủi ro 
 

Căn cứ vào các tiêu chí quản lý rủi ro được mô tả ở trên, gỗ nhập khẩu vào Việt Nam 

sẽ được cơ quan hải quan kiểm soát và quản lý như mô tả tại Sơ đồ 3. 
 

Cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra tài liệu theo hệ thống đối với gỗ nhập khẩu dựa 

trên hồ sơ hải quan hiện hành và 
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- Bản kê khai, bao gồm bất kỳ tài liệu bổ sung có liên quan, hoặc 
 

- Giấy phép CITES còn hiệu lực, hoặc 
 

- Giấy phép FLEGT còn hiệu lực. 
 

Quản lý và kiểm soát gỗ nhập khẩu vào Việt Nam theo mức độ rủi ro được quy định 

tại Bảng 4. 
 

Bảng 4. Quản lý và kiểm soát gỗ nhập khẩu không có giấy phép CITES hoặc giấy 

phép FLEGT vào Việt Nam theo mức độ rủi ro 
 

TT Mức độ rủi ro của lô gỗ nhập khẩu Biện pháp xác minh dựa theo thực 

trạng rủi ro của lô gỗ nhập khẩu 
 

Rủi ro theo loài Rủi ro xuất xứ vùng 
địa lý 

Tài liệu bổ sung 

 

1 Thấp Thấp Không 
 

2 Thấp Cao Có 
 

3 Cao Thấp Có 
 

4 Cao Cao Có 
 
 

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng dựa trên hệ 

thống phân loại rủi ro của hải quan. Mức độ kiểm tra thực tế tùy thuộc vào quyết định 

của cơ quan hải quan. Trong trường hợp cần thiết cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm 

tra thực tế những lô hàng thuộc luồng vàng và luồng xanh. 
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6.4 Xác minh gỗ tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng trong Hệ thống 
 

VNTLAS 
 
Gỗ phải được xác minh tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ thời điểm đi vào 

Hệ thống VNTLAS (điểm kiểm soát quan trọng (1)) qua các khâu vận chuyển, mua 

bán (điểm kiểm soát quan trọng (2), (3) và 4(n)), chế biến, bao gồm việc theo dõi nhập 

xuất lâm sản (điểm kiểm soát quan trọng (5)) cho tới khi xuất khẩu (điểm kiểm soát 

quan trọng (6)). Xác minh gỗ tại các giai đoạn trong chuỗi cung ứng bao gồm các hoạt 

động sau: 
 

- Kiểm tra và xác nhận hồ sơ lâm sản theo quy định tại Phụ đính 1A và 1B của Phụ 

lục này. 
 

- Xác minh thông tin trong sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản của Tổ chức theo quy định 

tại Phụ đính 1A và 1B của Phụ lục này. 
 

- Kiểm tra thực tế theo hệ thống, ngẫu nhiên và đột xuất theo quy định tại Mục 6.6.2. 
 

- Rà soát tài liệu lưu trữ của Tổ chức trong quá trình thẩm định phân loại Tổ chức 

theo quy định tại Mục 5.3. 
 

- Rà soát việc kiểm tra và tài liệu hóa các bằng chứng của Tổ chức về tính hợp pháp 

của gỗ được Tổ chức mua theo quy định tại Mục 4.4.1. 
 

6.5 Quy định về báo cáo chuỗi cung ứng 
 
Tất cả các Tổ chức có trách nhiệm nộp báo cáo định kỳ chuỗi cung ứng theo quy định 

pháp luật, cụ thể như sau: 
 

- Tổ chức tham gia khai thác gỗ phải nộp báo cáo tháng cho cơ quan Kiểm lâm; 
 

- Tổ chức tham gia chế biến và thương mại gỗ phải nộp báo cáo quý cho cơ quan Kiểm 

lâm. 
 

- Tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng phải duy trì việc ghi chép vào sổ theo  dõi 

nhập, xuất lâm sản, thông tin của sổ này được tổng hợp hàng tháng. 
 

Quy định về lập và lưu trữ hồ sơ lâm sản tại các điểm kiểm soát quan trọng trong 

chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS được quy định tại Phụ đính 2. 
 

Báo cáo tổng hợp được cơ quan Kiểm lâm các cấp xây dựng định kỳ theo quy định 

hiện hành và phân tích đối chiếu theo quy định tại Mục 6.6.2. 
 

Chi tiết về quản lý và lưu trữ thông tin chuỗi cung ứng được quy định tại Mục 12. 
 

6.6 Trách nhiệm của các bên liên quan 
 
 

6.6.1. Trách nhiệm của Tổ chức và Hộ gia đình 
 

Tổ chức và Hộ gia đình có trách nhiệm đảm bảo chỉ có gỗ hợp pháp đi vào chuỗi cung 

ứng, bao gồm cả nguồn gỗ trong nước, và đối với gỗ nhập khẩu phải thực hiện trách 

nhiệm giải trình theo quy định tại Mục 4.4. 



114 
 

Tổ chức và Hộ gia đình có trách nhiệm lập hồ sơ và báo cáo theo dõi nhập, xuất gỗ, 

tuân thủ các yêu cầu về báo cáo cho các cơ quan chính phủ có liên quan theo quy định 

pháp luật, để đối chiếu khối lượng nhập, xuất và xác định nghi ngờ về lô gỗ theo quy 

định tại Mục 6.6.2. Trách nhiệm về quản lý chuỗi cung ứng của Tổ chức và Hộ gia 

đình được quy định tại Phụ đính 2. 
 

6.6.2 Trách nhiệm của các cơ quan chính phủ 
 

Hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng do các cơ quan chính phủ thực hiện, trong đó ơ 

quan Kiểm lâm sở tại có trách nhiệm chính trong việc thực hiện kiểm tra tại mỗi giai 

đoạn của chuỗi cung ứng và lưu trữ tài liệu, được quy định tại Phụ đính 2 của Phụ lục 

này. 
 

Trách nhiệm kiểm soát chuỗi cung ứng của Cơ quan Kiểm lâm bao gồm: 
 

a) Tiếp nhận, vào sổ và lưu trữ việc khai báo về chuỗi cung ứng của Tổ chức và Hộ gia 

đình. 
 

b) Kiểm tra thực tế theo hệ thống, ngẫu nhiên và đột xuất, đặc biệt trên cơ sở phân tích 

dữ liệu của chuỗi cung ứng. 
 

c) Phân tích dữ liệu phục vụ đối chiếu khối lượng giữa: 
 

(i) Dữ liệu về khối lượng tại các giai đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng theo 

quy định tại Mục 6.2; 
 

(ii) Dữ liệu về khối lượng của người bán với người mua; 
 

(iii) Dữ liệu khai báo của Tổ chức và Hộ gia đình với thực tế lô gỗ; 
 

(iv) Đầu vào và đầu ra tại các khu chế biến; 
 

(v) Tổ chức và Hộ gia đình khi kiểm tra các luồng gỗ có nghi ngờ. 
 

d) Xác minh và xác nhận thông tin trong Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản của các Tổ 

chức chế biến, kinh doanh gỗ từ rừng tự nhiên trong nước; 
 

e) Kiểm tra Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản của Tổ chức là một phần của việc kiểm tra 

hệ thống và kiểm tra đột xuất khi có nghi ngờ rủi ro. 
 

Việc kiểm tra đối chiếu trên được thực hiện tại từng giai đoạn của chuỗi cung ứng theo 

quy trình, thủ tục hiện hành và dựa trên các hệ thống quản lý và thu thập dữ liệu, sẽ 

được sửa đổi hay xây dựng trước khi vận hành cơ chế cấp phép FLEGT. 
 

Kiểm soát chuỗi cung ứng được thực hiện theo kế hoạch, bao gồm kiểm tra hệ thống và 

kiểm tra ngẫu nhiên. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện hoặc nhận được 

thông báo về dấu hiệu vi phạm của Tổ chức và Hộ gia đình. 
 

Tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng, cơ quan kiểm lâm kiểm tra các yếu tố sau đây: 
 

a) Sự phù hợp giữa hồ sơ và lô gỗ thực tế; 
 

b) Việc lưu trữ hồ sơ lâm sản; 
 

c) Kiểm tra các bằng chứng khác liên quan đến các nguồn gỗ khác nhau tại từng giai 

đoạn của chuỗi cung ứng đối với Hộ gia đình và Tổ chức. 
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d) Kiểm tra sự phù hợp giữa bên mua và bên bán khi xác định có nghi ngờ rủi ro về 

dòng gỗ. 
 

Trách nhiệm của cơ quan hải quan đối với việc kiểm soát gỗ quá cảnh bao gồm: 
 

a) Tiếp nhận, vào sổ và lưu trữ hồ sơ hải quan của thương nhân; 
 

b) Kiểm tra tài liệu và kiểm tra thực tế một cách hệ thống, ngẫu nhiên và đột xuất, đặc 

biệt là dựa trên hệ thống đánh giá rủi ro của hải quan; 
 

c) Phân tích và cung cấp dữ liệu cho việc đối chiếu khối lượng giữa điểm nhập vào và 

điểm tái xuất khỏi Việt Nam. 
 

Quản lý vi phạm trong chuỗi cung ứng được quy định tại Mục 11. 
 
 

7. XÁC MINH XUẤT KHẨU 
 
7.1. Các nguyên tắc chung về xác minh xuất khẩu 

 
Xác minh xuất khẩu nhằm đánh giá lô hàng gỗ xuất khẩu có tuân thủ đầy đủ các quy 

định của Hệ thống VNTLAS hay không. 
 

Mức độ xác minh xuất khẩu đối với Tổ chức căn cứ vào kết quả phân loại Tổ chức của 

Hệ thống OCS và xác minh dựa trên rủi ro được quy định tại Mục 5 và Bảng 2 nêu 

trên. Mức độ xác minh áp dụng cho Tổ chức theo từng nhóm rủi ro và cho Hộ gia đình 

như sau: 
 

- Tổ chức Nhóm 1: không xác minh bổ sung 
 

- Tổ chức Nhóm 2: Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tất cả các lô hàng. Tỷ lệ kiểm 

tra thực tế tối thiểu 20% khối lượng của mỗi lô hàng của Tổ chức 
 

- Hộ gia đình: Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tất cả các lô hàng. Tỷ lệ kiểm tra thực 

tế tối thiểu 20% khối lượng của mỗi lô hàng của Hộ gia đình 
 

Gỗ được xác minh tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng trước khi xuất khẩu. Tại 

giai đoạn xuất khẩu, nhà xuất khẩu (Tổ chức và Hộ gia đình) sẽ lập và nộp Hồ sơ lâm 

sản xuất khẩu. 
 

Việc xác minh Hồ sơ lâm sản xuất khẩu sẽ áp dụng cho cả Tổ chức và Hộ gia đình 

theo mô tả dưới đây và được minh họa trong Sơ đồ 4 và Sơ đồ 5. 
 

7.1.1 Xác minh xuất khẩu cho Tổ chức Nhóm 1 
 

Trình tự lập, xác minh Hồ sơ lâm sản xuất khẩu đối với Tổ chức Nhóm 1, gồm: 
 

- Bước 1: Tổ chức thực hiện đo đếm, tính toán khối lượng đối với từng chủng loại gỗ 

để lập Bảng kê lâm sản và thực hiện tự xác nhận vào Bảng kê lâm sản. 
 

- Bước 2: Tổ chức xuất Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với Bảng kê 

lâm sản. 
 

- Bước 3: Lập Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, bao gồm: 
 

i) Hợp đồng mua bán hoặc tương đương; 
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ii) Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính; 
 

iii) Bảng kê lâm sản; và 
 

iv) Một hoặc các tài liệu bổ sung khác theo các giai đoạn cụ thể của chuỗi cung 

ứng của các nguồn gốc gỗ khác nhau (ví dụ như biên bản đóng dấu búa kiểm lâm) 

nhằm cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của nguồn gỗ đó theo quy định tại Phụ 

đính 2. 
 

- Bước 4: Thực hiện thủ tục xuất khẩu 
 

i) Xuất khẩu sang thị trường ngoài Liên minh: Tổ chức nộp Hồ sơ lâm sản 

xuất khẩu và hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan cửa khẩu để thực hiện xuất khẩu, 

theo quy định tại Nguyên tắc VI của Phụ lục II (Tổ chức). 

ii) Xuất khẩu sang thị trường Liên minh: Tổ chức gửi Hồ sơ lâm sản xuất 

khẩu kèm theo Đơn đề nghị đến Cơ quan cấp phép để đề nghị cấp phép FLEGT. Tổ 

chức nộp Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, Giấy phép FLEGT và hồ sơ hải quan cho cơ quan 

hải quan cửa khẩu để xuất khẩu gỗ theo quy định tại Nguyên tắc VI của Phụ lục II (Tổ 

chức). 
 

Đối với thị trường ngoài Liên minh, khi nhận được Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, cơ quan 

hải quan sẽ kiểm tra dữ liệu trên Hệ thống OCS để đảm bảo tính chính xác của nhóm 

rủi ro do nhà xuất khẩu khai báo trong Hồ sơ lâm sản xuất khẩu và đảm bảo rằng Bảng 

kê lâm sản được xác nhận phù hợp với tình trạng nhóm rủi ro của Tổ chức. 
 

Đối với thị trường Liên minh, Cơ quan cấp phép sẽ kiểm tra nhóm rủi ro do nhà xuất 

khẩu khai báo trong Hồ sơ lâm sản xuất khẩu trước khi cấp phép FLEGT và cơ quan 

hải quan đảm bảo giấy phép FLEGT còn hiệu lực. 
 

Cơ quan hải quan phối hợp với các chủ thể xác minh tiến hành kiểm tra khi có nghi 

ngờ và trên cơ sở hệ thống phân loại rủi ro của hải quan. 



 

Bước 3: Phê duyệt/từ chối cấp 

phép 

   
 đánh giá rủi ro hải 

quan 

 

 

 

Sơ đồ 4. Xác minh xuất khẩu – Tổ chức Nhóm 1 
 
 

 
NHÀ XUẤT KHẨU 
(Tổ chức Nhóm 1) 

 
 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bước 2: Đánh giá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT ngoài 

 
Tự xác nhận 
Hồ sơ xuất 

khẩu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thị trường EU 

 

Yêu cầu 

Phản hồi 
 

Trình tự công việc 

EU CƠ QUAN CẤP PHÉP 

FLEGT 
 
 
 

Giấy phép 

FLEGT 

 

Kiểm tra 

CSDL OCS 

 

CƠ QUAN/CHỦ THỂ XÁC 

MINH 
 
 
 
 

 
 

Kiểm tra dựa theo 

 
 
 

HẢI QUAN 

Kiểm tra bổ sung 
nếu nghi ngờ rủi ro 
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7.1.2. Xác minh xuất khẩu cho Tổ chức Nhóm 2 
 

Trình tự lập, xác minh hồ sơ lâm sản xuất khẩu đối với Tổ chức Nhóm 2, gồm: 
 

- Bước 1: Tổ chức chực hiện đo đếm, tính toán khối lượng đối với từng chủng loại gỗ 

để lập Bảng kê lâm sản. 
 

- Bước 2: Tổ chức xuất Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với Bảng kê 

lâm sản. 
 

- Bước 3: Tổ chức lập Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, bao gồm: 
 

i) Hợp đồng mua bán hoặc tương đương; 
 

ii) Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính; 
 

iii) Bảng kê lâm sản; và 
 

iv) Một hoặc các tài liệu bổ sung khác theo các giai đoạn cụ thể của chuỗi cung 

ứng của các nguồn gốc gỗ khác nhau (ví dụ như biên bản đóng dấu búa kiểm lâm) 

nhằm cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của nguồn gỗ đó như theo quy định tại 

Phụ đính 2. 
 

- Bước 4: Tổ chức nộp 01 bộ Hồ sơ lâm sản xuất khẩu (bản chính) cho cơ quan kiểm 

lâm sở tại để tiến hành xác nhận Bảng kê lâm sản. 
 

- Bước 5: Sau khi nhận được Hồ sơ lâm sản, cơ quan kiểm lâm sở tại tiến hành các 

bước xác minh sau: 
 

i) Kiểm tra cơ sở dữ liệu Hệ thống OCS về tính chính xác nhóm rủi ro do nhà 

xuất khẩu khai báo trong Hồ sơ lâm sản xuất khẩu; 

ii) Kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ lâm sản; 

iii) Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của Hồ sơ lâm sản; 

iv) Kiểm tra hồ sơ vi phạm trong cơ sở dữ liệu về vi phạm: 

- Trường hợp Tổ chức có vi phạm chưa giải quyết xong liên quan đến LD 
theo như quy định tại Phụ lục II, cơ quan kiểm lâm sở tại sẽ tạm thời từ chối xác nhận 

Bảng kê lâm sản cho đến khi Tổ chức chấp hành xong quyết định xử phạt. 

- Trường hợp Tổ chức không có vi phạm, cơ quan kiểm lâm sở tại sẽ tiến 

hành kiểm tra thực tế với tỷ lệ tối thiểu 20% khối lượng của lô hàng và xác nhận Bảng 

kê lâm sản nếu không phát hiện vi phạm. Trường hợp cần thiết cơ quan kiểm lâm sở 

tại có thể tiến hành kiểm tra, xác minh bổ sung về nguồn gốc gỗ trước khi xác nhận 

Bảng kê lâm sản và thông báo cho Tổ chức về việc kiểm tra, xác minh những nghi ngờ 

liên quan tới hồ sơ, nguồn gốc gỗ, số lượng, khối lượng và/hoặc chủng loại gỗ. 

(v) Nếu phát hiện vi phạm khi kiểm tra thực tế, cơ quan kiểm lâm sở tại từ chối 

xác nhận Bảng kê lâm sản và xử lý theo quy định pháp luật. 
 

- Bước 6: Sau khi xác nhận Bảng kê lâm sản, Hồ sơ lâm sản xuất khẩu sẽ được gửi lại 

Tổ chức để làm thủ tục xuất khẩu. 
 

i) Xuất khẩu sang thị trường ngoài Liên minh: Tổ chức nộp Hồ sơ lâm sản xuất 

khẩu và hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan cửa khẩu để thực hiện xuất khẩu gỗ, theo 

quy định tại Nguyên tắc VI của Phụ lục II (Tổ chức). 



119 
 

ii) Xuất khẩu sang thị trường Liên minh: Tổ chức gửi Hồ sơ lâm sản xuất khẩu 

kèm theo Đơn đề nghị đến Cơ quan cấp phép để đề nghị cấp phép FLEGT. Tổ chức 

nộp Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, Giấy phép FLEGT và hồ sơ hải quan cho cơ quan hải 

quan cửa khẩu để xuất khẩu gỗ, theo quy định tại Nguyên tắc VI của Phụ lục II (Tổ 

chức). 
 

Đối với thị trường ngoài Liên minh, khi nhận được Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, cơ quan 

hải quan sẽ kiểm tra dữ liệu trên Hệ thống OCS để đảm bảo tính chính xác của nhóm 

rủi ro do nhà xuất khẩu khai báo trong Hồ sơ lâm sản xuất khẩu và đảm bảo rằng Bảng 

kê lâm sản được xác nhận phù hợp với tình trạng nhóm rủi ro của Tổ chức. 
 

Đối với thị trường Liên minh, Cơ quan cấp phép sẽ kiểm tra nhóm rủi ro do nhà xuất 

khẩu khai báo trong Hồ sơ lâm sản xuất khẩu trước khi cấp phép FLEGT và cơ quan 

hải quan đảm bảo giấy phép FLEGT còn hiệu lực. 
 

Cơ quan hải quan phối hợp với các chủ thể xác minh tiến hành kiểm tra khi có nghi 

ngờ và trên cơ sở hệ thống phân loại rủi ro của hải quan. 
 

7.1.3 Xác minh xuất khẩu cho Hộ gia đình/cá nhân 
 

Trình tự lập, xác minh Hồ sơ lâm sản xuất khẩu đối với Hộ gia đình/cá nhân, gồm: 
 

- Bước 1: Hộ gia đình/cá nhân thực hiện đo đếm, tính toán khối lượng đối với từng 

chủng loại gỗ để lập Bảng kê lâm sản; 
 

- Bước 2: Hộ gia đình/cá nhân sẽ lấy Hóa đơn từ Chi cục Thuế theo quy định của Bộ 

Tài chính phù hợp với Bảng kê lâm sản; 
 

- Bước 3: Hộ gia đình/cá nhân lập Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, bao gồm: 
 

i) Hợp đồng mua bán hoặc tương đương; 
 

ii) Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính; 
 

iii) Bảng kê lâm sản; và 
 

iv) Một hoặc các tài liệu bổ sung khác theo các giai đoạn cụ thể của chuỗi cung 

ứng của các nguồn gốc gỗ khác nhau (ví dụ như biên bản đóng dấu búa kiểm lâm) 

nhằm cung cấp bằng chứng về tính hợp pháp của nguồn gỗ đó theo quy định tại Phụ 

đính 2. 
 

- Bước 4: Hộ gia đình/cá nhân nộp 01 bộ Hồ sơ lâm sản xuất khẩu (bản chính) cho cơ 

quan kiểm lâm sở tại để tiến hành xác nhận Bảng kê lâm sản. 
 

- Bước 5: Sau khi nhận được Hồ sơ lâm sản, cơ quan kiểm lâm sở tại tiến hành các 

bước xác minh sau: 
 

i) Kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ lâm sản xuất khẩu 

ii) Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của Hồ sơ lâm sản xuất khẩu 
iii) Kiểm tra hồ sơ vi phạm trong cơ sở dữ liệu về vi phạm: 

- Trường hợp Hộ gia đình/cá nhân có vi phạm chưa giải quyết xong liên 

quan đến LD theo như quy định tại Phụ lục II, cơ quan kiểm lâm sở tại sẽ tạm thời từ 

chối xác nhận Bảng kê lâm sản cho đến khi Hộ gia đình/Cá nhân chấp hành xong 

quyết định xử phạt. 



120 
 

- Trường hợp Hộ gia đình/cá nhân không có vi phạm, cơ quan kiểm lâm 

sở tại sẽ tiến hành kiểm tra thực tế với tỷ lệ tối thiểu 20% khối lượng của lô hàng và 

xác nhận Bảng kê lâm sản nếu không phát hiện vi phạm. Trường hợp cần thiết cơ quan 

kiểm lâm sở tại có thể tiến hành kiểm tra, xác minh bổ sung về nguồn gốc gỗ trước khi 

xác nhận Bảng kê lâm sản và thông báo cho Hộ gia đình/cá nhân về việc kiểm tra, xác 

minh những nghi ngờ liên quan tới hồ sơ, nguồn gốc gỗ, số lượng, khối lượng và/hoặc 

chủng loại gỗ. 

iv) Nếu phát hiện vi phạm khi kiểm tra thực tế, cơ quan kiểm lâm sở tại từ 

chối xác nhận Bảng kê lâm sản và xử lý theo quy định pháp luật. 
 

- Bước 6: Sau khi xác nhận bảng kê lâm sản, Hồ sơ lâm sản xuất khẩu sẽ được gửi lại 

Hộ gia đình/cá nhân để làm thủ tục xuất khẩu. 
 

i) Xuất khẩu sang thị trường ngoài Liên minh: Hộ gia đình/cá nhân nộp Hồ sơ 

lâm sản xuất khẩu và hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan cửa khẩu để thực hiện xuất 

khẩu gỗ, theo quy định tại Nguyên tắc VI của Phụ lục II (Hộ gia đình). 

ii) Xuất khẩu sang thị trường Liên minh: Hộ gia đính/cá nhân gửi Hồ sơ lâm 

sản xuất khẩu kèm theo Đơn đề nghị đến Cơ quan cấp phép để đề nghị  cấp  phép 

FLEGT. Hộ gia đình/cá nhân nộp Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, Giấy phép FLEGT và hồ 

sơ hải quan cho cơ quan hải quan cửa khẩu để xuất khẩu gỗ, theo quy định tại Nguyên 

tắc VI của Phụ lục II (Hộ gia đình). 
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Sơ đồ 5. Xác minh xuấ tkhẩu – Tổ chức Nhóm 2 và Hộ gia đình 
 

 
 

NHÀ XUẤT KHẨU 
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Yêu cầu 

Phản hồi 

 
 

 

Bước 3: Phê duyệt/từ chối cấp 

phép 

 

QĐ về sự tuân thủ của hồ sơ 1 
và kiểm tra (a),(b),(c),(d) 

 

 
Xác nhận của KL 

sơ tại 
 

Hồ sơ xuất khẩu 

Trình tự 

công việc 
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Đối với thị trường ngoài Liên minh, khi nhận được Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, cơ quan 

hải quan sẽ kiểm tra Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, bao gồm việc đảm bảo rằng Bảng kê 

lâm sản được xác nhận. 
 

Đối với thị trường Liên minh, cơ quan cấp phép FLEGT sẽ kiểm tra Hồ sơ lâm sản 

xuất khẩu, bao gồm việc bảng kê lâm sản có được xác nhận hợp lệ hay không, trước 

khi cấp phép FLEGT và cơ quan hải quan đảm bảo giấy phép FLEGT còn hiệu lực. 
 

Cơ quan hải quan phối hợp với các chủ thể xác minh tiến hành kiểm tra khi có nghi 

ngờ và trên cơ sở hệ thống phân loại rủi ro của hải quan. 
 

7.2 Nghi ngờ rủi ro và kiểm tra thực tế 
 
Nghi ngờ rủi ro dựa trên thông tin do Cơ quan xác minh, Cơ quan cấp phép trực tiếp 

phát hiện hoặc nguồn tin cung cấp cho các cơ quan này về dấu hiệu vi phạm của Tổ 

chức và Hộ gia đình/cá nhân về lô hàng xuất khẩu. 
 

Khi có nghi ngờ, bao gồm cả nghi ngờ lô hàng có gỗ tròn hoặc gỗ xẻ từ rừng tự nhiên 

trong nước hiện bị cấm xuất khẩu theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc có nguồn 

gốc không chính đáng như gỗ quá cảnh, Cơ quan xác minh phải tiến hành kiểm tra hồ 

sơ và kiểm tra thực tế lô hàng. Trường hợp có vi phạm, Tổ chức hoặc Hộ gia đình sẽ bị 

xử lý theo quy định của pháp luật theo quy định tại Mục 11. 
 

Kiểm tra thực tế lô hàng là việc kiểm tra tính hợp pháp, tính hợp lệ và tính phù hợp về 

mã HS, số lượng, khối lượng, chủng loại/loài giữa hồ sơ và lô gỗ thực tế. Sau khi kiểm 

tra, nếu còn có bất kỳ nghi ngờ nào sẽ tiến hành kiểm tra bổ sung. 
 

Sau khi xác minh để cấp phép FLEGT, lô hàng của Tổ chức và Hộ gia đình/cá nhân 

không đáp ứng quy định của Hệ thống VNTLAS sẽ không được cấp phép FLEGT. 
 

8. CẤP PHÉP 
 

Giấy phép FLEGT được cấp cho từng lô hàng gỗ xuất khẩu thuộc Phụ lục I của Hiệp 

định này khi xuất khẩu vào thị trường Liên minh nếu đáp ứng các quy định về gỗ hợp 

pháp theo quy định tại Phụ lục II và quy định về kiểm soát, xác minh chuỗi cung ứng 

trong Hệ thống VNTLAS. 
 

Giấy phép FLEGT được cấp cho từng lô hàng gỗ trước khi làm các thủ tục hải quan 

xuất khẩu. 
 

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam sẽ là Cơ quan cấp phép FLEGT (sau đây gọi là 

―Cơ quan cấp phép‖). 
 

Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành văn bản pháp luật để quy định trách nhiệm, trình tự, 

thủ tục cấp phép FLEGT và công bố công khai cho các nhà xuất khẩu và các bên liên 

quan theo quy định tại Phụ lục VIII của Hiệp định này. 
 

Chi tiết về hệ thống cấp phép FLEGT được quy định tại Phụ lục IV của Hiệp định này 

cùng với mẫu và thông tin bắt buộc điền vào giấy phép FLEGT. 



123 
 

9. THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ VÀ CƠ CHẾ KHIẾU NẠI, PHẢN HỒI 
 
9.1 Thanh tra, kiểm tra nội bộ 

 
Thanh tra, kiểm tra nội bộ là một cấu phần của Hệ thống VNTLAS, được thực hiện 

theo Luật Thanh tra. Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện các lỗ hổng trong cơ chế 

quản lý, chính sách và pháp luật để khuyến nghị giải pháp với các cơ quan nhà nước; 

phòng chống tham nhũng; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật; hỗ trợ các cơ quan chính phủ, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng quy định của 

pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ 

chức; và đáp ứng yêu cầu giải quyết khiếu nại theo quy định tại Mục 9.2. 
 

Thanh tra, kiểm tra nội bộ sẽ áp dụng cho các cấu phần từ 1 đến 5 của Hệ thống 

VNTLAS, theo quy định tại Mục 2.1. Thanh tra, kiểm tra nội bộ là hoạt động theo 

chức năng biệt lập của các cơ quan quản lý Nhà nước và không liên quan trực tiếp đến 

việc cấp phép FLEGT cho từng lô hàng. Kết quả của thanh tra, kiểm tra nội bộ việc 

thực hiện Hệ thống VNTLAS sẽ được chia sẻ kịp thời với JIC và Đơn vị đánh giá độc 

lập theo quy định pháp luật Việt Nam. Thanh tra, kiểm tra nội bộ Hệ thống VNTLAS 

có thể được tiến hành theo đề nghị của JIC. 
 

Thanh tra, kiểm tra nội bộ được thực hiện tại tất cả các cấp, các ngành và bởi các cơ 

quan có thẩm quyền, bao gồm: Thanh tra Chính phủ, tỉnh và huyện; đơn vị thanh tra 

chuyên ngành trong phạm vi các bộ ngành trung ương và các cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh; và bởi các ban thanh tra nhân dân. Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế 

hoạch, thường xuyên hoặc đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện 

bởi các cơ quan Chính phủ, tổ chức hoặc cá nhân. 
 

Thanh tra, kiểm tra nội bộ bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành 

trong các ngành, lĩnh vực cụ thể, bao gồm thực hiện luật, quy định và các cơ chế quản 

lý, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan Chính phủ và các tổ chức, cá 

nhân thuộc quản lý của các cơ quan này. 
 

9.2 Cơ chế khiếu nại, tố cáo và phản hồi 
 
Khiếu nại của các Tổ chức, Hộ gia đình liên quan đến việc thực hiện Hệ thống 

VNTLAS và cấp phép FLEGT tuân theo quy định của Luật Khiếu nại. Luật này quy 

định trình tự, thủ tục khiếu nại của tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài và 

giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ 

quan nhà nước hoặc người trong các cơ quan này. Việc tiếp nhận, phản hồi và giải 

quyết khiếu nại phải theo quy trình Thanh tra, kiểm tra nội bộ theo quy định tại Mục 

9.1. 
 

Cơ quan xác minh, Cơ quan cấp phép và Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tiếp nhận câu hỏi, 

khiếu nại và tố cáo trực tiếp từ tổ chức, cá nhân hoặc thông qua đại diện các hiệp hội 

gỗ và tổ chức chính trị-xã hội. Việc này cũng bao gồm các trường hợp tố cáo nặc danh 

(không có họ tên, địa chỉ của người tố cáo) nhưng nội dung tố cáo rõ ràng và cung cấp 

bằng chứng cụ thể liên quan đến hành vi tham nhũng, hành vi vi phạm. Tất cả những 

người tố cáo có danh tính sẽ được bảo vệ. 
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Phản hồi về việc thực hiện Hệ thống VNTLAS có thể thông qua đối thoại chính sách 

và các diễn đàn của Chính phủ, của hiệp hội, của các tổ chức chính trị-xã hội và tổ 

chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Kết quả của các diễn đàn, 

đối thoại chính sách liên quan đến việc thực hiện Hệ thống VNTLAS sẽ thường xuyên 

được thông báo cho JIC. 
 

 

10. ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP 
 
Đánh giá độc lập là đánh giá định kỳ việc thực hiện, tính hiệu quả và độ tin cậy của Hệ 

thống VNTLAS. Đồng thời, đánh giá độc lập sẽ xác định các điểm yếu và nguy cơ rủi 

ro tiềm ẩn trong Hệ thống và tổ chức thực hiện Hệ thống VNTLAS và đề xuất giải 

pháp giải quyết. 
 

Điều khoản tham chiếu cho Đơn vị đánh giá độc lập, bao gồm mục tiêu, phạm vi, yêu 

cầu trình độ của Đơn vị đánh giá độc lập, phương pháp và thời gian đánh giá, được 

quy định tại Phụ lục VI của Hiệp định này. 
 
 

11. QUẢN LÝ VI PHẠM 
 
11.1. Quản lý vi phạm 

 
Các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam được áp dụng để xử lý các trường hợp 

không tuân thủ Định nghĩa gỗ hợp pháp và kiểm soát chuỗi cung ứng. Tùy thuộc vào 

mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động có 

thời hạn và/hoặc truy tố đối với các Tổ chức, Hộ gia đình có thể được áp dụng. 
 

Đối với Tổ chức: Hồ sơ vi phạm được xem xét là một tiêu chí phân loại Tổ chức được 

quy định tại Mục 5 và Bảng 2 của Phụ lục này. Nếu Tổ chức tái phạm hành vi vi phạm 

hành chính hoặc hình sự về lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản sẽ bị áp 

dụng chế tài xử lý nghiêm khắc hơn. 
 

Đối với Hộ gia đình: Hồ sơ vi phạm là cơ sở để xem xét áp dụng chế tài xử lý nghiêm 

khắc hơn nếu có tái phạm hành vi vi phạm hành chính hoặc hình sự về lĩnh vực bảo vệ, 

phát triển rừng và quản lý lâm sản. 
 

Mọi vi phạm sẽ được xử lý trong khoảng thời gian cụ thể theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. 
 

11.2 Hồ sơ vi phạm 
 
Nếu kiểm tra hệ thống hoặc kiểm tra ngẫu nhiên phát hiện sự không tuân thủ trong 

chuỗi cung ứng thì cơ quan kiểm lâm sẽ thực hiện xác minh bổ sung để xem xét có vi 

phạm hay không. Khi phát hiện có vi phạm, Cơ quan kiểm lâm sẽ lập biên bản theo 

quy định pháp luật. 
 

Hồ sơ vi phạm được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm về vi phạm theo mô tả dưới 

đây. 
 

Hồ sơ vi phạm bao gồm các vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và các ngành liên quan 

khác được quy định trong Phụ lục II. Hồ sơ vi phạm và các biện pháp khắc phục tương 
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ứng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu liên quan về việc xử lý vi phạm mà đã được tích 

hợp trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống OCS và được xem xét trong quá trình xác minh 

trước khi cấp phép FLEGT. 
 

11.2.1 Cơ sở dữ liệu vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 
 

Cơ sở dữ liệu vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng là bộ cơ sở dữ liệu vi phạm pháp 

luật lâm nghiệp của Tổ chức và Hộ gia đình trên toàn quốc được cập nhật, tích hợp và 

sử dụng làm cơ sở để đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Tổ chức và Hộ gia đình 

không chỉ tại địa phương nơi Tổ chức có trụ sở và Hộ gia đình cư trú mà còn tại các 

địa phương khác nơi Tổ chức và Hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm 

sản. 
 

Cơ sở dữ liệu này do Cục Kiểm lâm quản lý và được kết nối với các Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh trên toàn quốc thông qua hệ thống internet. 
 

11.2.2. Cơ sở dữ liệu về sự vi phạm của các cơ quan Chính phủ khác 
 

Thông tin về vi phạm và không tuân thủ được lưu trữ trên cổng thông tin điện tử hoặc 

cơ sở dữ liệu do các chủ thể xác minh khác quản lý sẽ được xem xét trong quá trình 

đánh giá phân loại Tổ chức và xác minh dựa trên rủi ro theo quy định tại Mục 12.2.6. 
 
 

12. LƢU TRỮ VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU 
 
Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu cho Hệ thống VNTLAS được mô tả trong Sơ đồ 6 

của Phụ lục này. 
 

12.1 Cơ sở dữ liệu của Hệ thống VNTLAS 
 
Hệ thống VNTLAS bao gồm ba cơ sở dữ liệu tập trung và các hệ thống thông tin quản 

lý liên quan: 
 

i) Cơ sở dữ liệu về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, do Cục Kiểm lâm quản lý; 
 

ii) Cơ sở dữ liệu OCS, do Cục Kiểm lâm quản lý; và 
 

iii) Cơ sở dữ liệu cấp phép FLEGT, do Cơ quan cấp phép quản lý. 
 

Ngoài ra, Hệ thống VNTLAS cũng kết nối với các cơ sở dữ liệu ở địa phương, gồm: 
 

i) Cơ sở dữ liệu về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, do Chi cục kiểm lâm sở tại 

quản lý; và 
 

ii) Các cơ sở dữ về liệu vi phạm được quản lý ở địa phương của các chủ thể xác minh 

tham gia thực hiện Hệ thống VNTLAS; 
 

12.2 Trách nhiệm quản lý và lƣu trữ dữ liệu 
 
Trách nhiệm quản lý và lưu trữ dữ liệu được mô tả tại Sơ đồ 6 của Phụ lục này. 
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12.2.1 Trách nhiệm của Tổ chức và Hộ gia đình 
 

[A] Tất cả các Tổ chức và Hộ gia đình có trách nhiệm lập và lưu trữ các bằng chứng 

tĩnh và bằng chứng động theo quy định tại Phụ lục II. Đối với các giấy tờ trong hồ sơ 

lâm sản gồm bảng kê, hóa đơn bán hàng và các bằng chứng khác được yêu cầu lưu giữ 

trong thời hạn 5 năm. 
 

[B] Tất cả các Tổ chức thuộc chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS có trách nhiệm 

định kỳ kê khai và báo cáo chuỗi cung ứng cho Cơ quan Kiểm lâm theo quy định tại 

Mục 6.4. 
 

[C] Tất cả các Tổ chức trong chuỗi cung ứng có trách nhiệm cung cấp thông tin thông 

qua Bản đánh giá sẽ được áp dụng trong Hệ thống OCS. 
 

[D] Tất cả nhà xuất khẩu có trách nhiệm cung cấp cho Cơ quan cấp phép đầy tài liệu 

liên quan đến Hồ sơ lâm sản xuất khẩu theo quy định tại Mục 7 và kê khai thông tin 

trên Đơn đề nghị cấp phép FLEGT (đối với thị trường Liên minh) theo quy định tại 

Mục 8 của Phụ lục này và Phụ lục IV của Hiệp định này. 
 

12.2.2 Trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh 
 

[E] Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm lưu trữ không thời hạn các bằng chứng kiểm 

soát chuỗi cung ứng đối với nguồn gỗ trong nước, gỗ nhập khẩu và gỗ sau xử lý sau tịch 

thu theo quy định tại Mục 6 và Phụ đính 2. 
 

[F] Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả nhập, 

xuất lâm sản của Tổ chức cho Cục Kiểm lâm theo quy định tại Mục 6.6.2. 
 

[G] Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm lưu trữ và duy trì hồ sơ vi phạm và xử lý vi 

phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự và báo 

cáo Cục Kiểm lâm - Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu vi phạm theo quy định tại Mục 

11.2.1. 
 

[H] Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký và Bản đánh giá của Tổ 

chức khi đăng ký vào Hệ thống OCS, thực hiện thẩm định tình trạng rủi ro của Tổ 

chức, xác minh và báo cáo Cục Kiểm lâm - Cơ quan chủ trì quản lý vận hành cơ sở dữ 

liệu về Hệ thống OCS theo quy định tại Mục 5. 
 

[I] Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện xác minh xuất khẩu đối với lô 

hàng thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế. Kết quả xác minh phải được thể hiện bằng 

văn bản và được lưu trữ theo quy định. 
 

12.2.3 Trách nhiệm của chính quyền địa phương 
 

[K] Chính quyền địa phương, theo thẩm quyền, có trách nhiệm tạo lập, xác minh và 

phê duyệt bằng chứng trong Phụ lục II theo quy định tại Mục 4.1, 4.2 và Phụ đính 1A 

và 1B của Phụ lục này. Đồng thời lưu trữ, báo cáo việc tuân thủ và vi phạm đối với 

mỗi bằng chứng theo quy định. 
 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm liên lạc với chính quyền địa phương về sự tuân 

thủ và vi phạm của Tổ chức để thẩm định phân loại trong Hệ thống OCS. 
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12.2.4 Trách nhiệm của Cục Kiểm lâm 
 

[L] Cục Kiểm lâm có trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu vi phạm Luật Bảo vệ và Phát 

triển rừng, bao gồm việc lưu trữ hồ sơ về vi phạm và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực 

lâm nghiệp dựa trên các thông tin được Chi cục Kiểm lâm tỉnh cung cấp thường xuyên 

theo quy định tại Mục 11.2.1. 
 

Cục Kiểm lâm sẽ định kỳ công bố thông tin về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và thương mại gỗ theo như quy định tại mục 2.5 của Phụ lục VIII. 
 

[M] Cục Kiểm lâm có trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về phân loại Tổ chức và thực 

hiện thanh tra, kiểm tra kịp thời việc thực hiện phân loại Tổ chức của Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh. Thông tin được cập nhật định kỳ theo quy định tại Mục 5.2. Danh sách phân 

loại nhóm rủi ro của Tổ chức được công bố công khai trên trang mạng của Cục Kiểm 

lâm. 
 

12.2.5 Trách nhiệm của Cơ quan cấp phép 
 

[N] Cơ quan cấp phép chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu cấp phép FLEGT, bao 

gồm những giấy phép FLEGT được cấp và những bộ hồ sơ xin cấp phép bị từ chối, 

theo quy định tại Mục 8 của Phụ lục này và tại Phụ lục IV. 
 

12.2.6 Trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ khác ở Trung ương 
 

[P] Thông tin được lưu trữ trên các cổng thông tin/cơ sở dữ liệu của các cơ quan Chính 

phủ khác sẽ được xem xét trong khi tiến hành phân loại Tổ chức và xác minh dựa trên 

rủi ro. 
 

 

13. TĂNG CƢỜNG THỂ CHẾ THỰC HIỆN HỆ THỐNG VNTLAS 
 
Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành các văn bản pháp luật để quy định và hướng dẫn việc 

thực hiện Hệ thống VNTLAS. Các văn bản pháp luật này sẽ được xây dựng và ban hành 

trước khi tiến hành đánh giá độc lập về tính sẵn sàng của Hệ thống VNTLAS do JIC thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục VII của Hiệp định này. 
 

Tổng cục Lâm nghiệp sẽ xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hệ thống VNTLAS và 

phương pháp xác minh cho Tổ chức và Hộ gia đình và cho Cơ quan xác minh. Các sổ 

tay hướng dẫn sẽ được in ấn và phân phát trước khi tiến hành đánh giá độc lập về tính 

sẵn sàng của Hệ thống VNTLAS. JIC sẽ tham gia rà soát và góp ý cho sổ tay hướng dẫn 

này và những sửa đổi trong quá trình thực hiện Hiệp định. 
 

Để thực hiện Hệ thống VNTLAS, việc công bố thông tin, đào tạo và tăng cường năng 

lực cho Cơ quan xác minh, Tổ chức, Hộ gia đình, Chính quyền địa phương và cơ quan 

khác tham gia thực hiện Hệ thống VNTLAS sẽ được thực hiện. 
 

Các ưu tiên tăng cường năng lực cho thực hiện Hệ thống VNTLAS bao gồm: 
 

- Thiết lập đầy đủ các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý cho Hệ thống OCS 

và cấp phép FLEGT; 
 

- Tăng cường năng lực thiết lập cơ chế và thực hiện kiểm soát chuỗi cung ứng trong 

Hệ thống VNTLAS; 
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- Tăng cường năng lực chuyên môn về xác định loài gỗ nhập khẩu cho cơ quan hải 

quan và các cơ quan chuyên môn khác. 
 

 

14. ỦY BAN THỰC THI CHUNG 
 
Hai Bên sẽ thành lập Ủy ban thực thi chung (JIC) để thúc đẩy việc quản lý, giám sát và 

đánh giá việc thực thi Hiệp định theo quy định tại Điều 18 của Hiệp đinh này. 
 

Chức năng của JIC trong việc quản lý, giám sát và đánh giá việc thực thi Hiệp định nói 

chung và Hệ thống VNTLAS nói riêng được quy định tại Phụ lục IX. 



 

Sơ đồ 6. Lưu trữ và quản lý dữ liệu VNTLAS 
 

CQ chính phủ địa phương khác 
 

CQ chính phủ ở TW khác 
 

K 
Lưu trữ bằng chứng và hồ sơ trong 

CSDL vi phạm 

P    
Các Hệ thống quản lý rủi ro và 

cổng thông tin 
 

 
 

Tổ chức và hộ gia đình 

 
A 

Lưu trữ bằng chứng tĩnh 

(Tổ chức và hộ gia đình) 

 
C 

Bản tự đánh giá OCS 

(Tổ chức) 
 

B 
Báo cáo chuỗi cung ứng hàng 

tháng/quý (Tổ chức) 

 
A 

Lưu trữ bàng chứng động: Hồ sơ lâm 
sản (Tổ chức và hộ gia đình) 

CQKL sở tại và Chi cục Kiểm lâm Tỉnh 

 
G 

Hồ sơ và xử lý vi phạm lâm luật 
 

 
 

H 
THẩm định và báo cáo OCS 

 

 
F 

Báo cáo tổng hợp đầu vào đầu ra 
 

 
E 

Lưu trữ bằng chứng kiểm soát chỗi 
cung (Hồ sơ lâm sản) 

 
I 

Các biên bản xác minh lô hàng XK 
thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế 

 

Cục Kiểm lâm 
 

L 
CSDL vi phạm lâm luật 

 
 

M 
CSDL OCS trung tâm 

 
 
 
 
 
 
 

 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CQ cấp phép 

FLEGT L 

 
CSDL cấp phép 

FLEGT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CQ Hải quan 
 

 
P   

Customs single 
window portal 

 
 

Nhà XK: thị trường EU 
 

D   Hồ sơ XK + đơn xin cấp 
phép FLEGT 

 
Nhà XK: ngooài EU 

 

D Hồ sơ lâm sản XK 
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PHỤ LỤC V/PHỤ ĐÍNH 1A. TẠO LẬP, XÁC MINH VÀ PHÊ DUYỆT BẰNG CHỨNG HỢP PHÁP 

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 
Chú thích: 

 

Cơ quan kiểm lâm các cấp: đề cập đến cơ quan kiểm lâm cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã. 
 

Cơ quan kiểm lâm sở tại: đề cập đến cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh, huyện, xã. 
 

NGUYÊN TẮC I: KHAI THÁC GỖ TRONG NƢỚC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ 

DỤNG RỪNG, QUẢN LÝ, MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 
 

Tiêu chí 

Ch  số 

 

 

Bằng chứng 

 

 

Lập bởi 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

VBPL quy định 

phƣơng pháp 

kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ các quy định về khai thác chính gỗ rừng tự nhiên 

1.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau 

 1.1.1. Quyết định giao đất (trước 

ngày 15/10/1993) 

   

(Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

1993 về giao đất) 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Không có VBPL 

quy định cụ thể 

trước năm 1993 

về giao đất 
 1.1.2. Quyết định giao rừng (từ 

ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) 
 
Đơn vị tư 

vấn, Kiểm 

lâm 

UBND tỉnh, 

UBND huyện 

đối với quy 

mô nhỏ hơn 

100 ha 

 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP; Điều 

16, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

 
Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 1.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

 
Sở TN và 

Môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 48, 49, 51 Luật 
Đất đai năm 2003, 

Điều 102 Luật đất đai 

năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 1.1.4. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

 

Sở TN và 

Môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
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    đất đai năm 2013   

 1.1.5. Quyết định cho thuê đất (từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

 

Sở TN và 

Môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 
Luật Đất đai năm 2013 

Sở Nông 

nghiệp và 
PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
 1.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền 

với giao đất, cho thuê đất (từ năm 

2011 đến nay) 

 

Sở TN và 

Môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

07/2011/TTLT- 
BNNPTNT-BTNMT 

Sở Nông 

nghiệp và 
PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
 1.1.7. Quyết định giao rừng  

Sở NN và 

PTNT 

UBND tỉnh Mục II Thông tư số 

38/2007/TT-BNN 

Sở Nông 

nghiệp và 
PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

1.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn bản sau: 
  

1.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 
Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp 2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm 51 % vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
Điều 36 Luật Đầu tư 

năm 2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; Luật 

Đầu tư năm 2005; Điều 

74 Luật Đầu tư năm 

2014 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.3. Có phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt, phải có văn bản sau: 
  

1.3.1. Quyết định phê duyệt Phương 

án quản lý rừng bền vững 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

tư vấn do chủ 

rừng thuê 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 11 Thông tư số 

38/2014/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.4. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác phải có văn bản sau: 
 1.4.1. Thuyết minh thiết kế khai Chủ rừng Sở Nông Điều 22 Thông tư số Cơ quan Mục 2, Chương 
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 thác hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

nghiệp và 

PTNT 

87/2009/TT- 

BNNPTNT 

kiểm lâm 

các cấp 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

1.4.2. Bản đồ khu khai thác 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 21, Thông tư số 

87/2009/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

1.4.3. Phiếu bài cây khai thác 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 14, Thông tư số 

87/2009/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

1.4.4. Biên bản thẩm định thiết kế 

khai thác ngoại nghiệp 

 
 

Đơn vị tư vấn 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 24, Thông tư số 

87/2009/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 
III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

1.4.5. Quyết định phê duyệt thiết kế 

khai thác 

Phòng chức 
năng của Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 25, Thông tư số 

87/2009/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 
III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 
 

1.4.6. Giấy phép khai thác 

Phòng chức 

năng của Sở 
Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

 
Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
 

Điều 4 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
1.4.7. Biên bản nghiệm thu gỗ khai 

thác 

 

Cơ quan kểm 

lâm sở tại và 

Chủ rừng 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 

Điều 4 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 
III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.5. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm, phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 
 1.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng Chủ rừng Cơ quan Điều 7, 8 Quyết định Cơ quan Mục 2, Chương 
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 dấu búa kiểm lâm hoặc đơn vị 
khai thác 

kiểm lâm sở 
tại 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

kiểm lâm 
các cấp 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 

1.5.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.6. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 1.5, phải có văn bản sau: 
  

 
 

1.6.1. Bảng kê lâm sản 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.7. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo luật định, phải có một trong các văn bản sau: 
 1.7.1. Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đối 

với quy mô dự án khai thác từ 50 ha 

trở lên là rừng sản xuất áp dụng 

phương thức chặt trắng với diện 

tích tập trung 

Hội đồng 
thẩm định 

hoặc tổ chức 

dịch vụ thẩm 

định đủ điều 

kiện. 

 
 

UBND cấp 

tỉnh, Bộ chủ 

quản 

 

 
 
 

Điều 12 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.7.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường 
đối với quy mô dự án khai thác nhỏ 

hơn 50 ha là rừng sản xuất áp dụng 

phương thức chặt trắng với diện 

tích tập trung 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 

 

UBND cấp 

huyện 

 

 

Điều 18 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

  
Điều 24, TT 

01/2012/TTBNN 

PTNT 

Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định về khai thác chính, tận dụng, tận thu rừng trồng phòng hộ 

2.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 
 2.1.1. Quyết định giao đất (trước 

ngày 15/10/1993) 

  Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

Sở Nông 

nghiệp và 

Không có VBPL 

quy định cụ thể 
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    1993 về giao đất PTNT trước năm 1993 

về giao đất 
 2.1.2. Quyết định giao rừng (từ 

ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 2.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 102 Luật Đất đai 

năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 2.1.4. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 32, 33, 34, 35 

Luật Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 

Đất đai năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 2.1.5. Quyết định cho thuê đất (từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 
Luật Đất đai năm 2013 

Sở Nông 

nghiệp và 
PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
 2.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền 

với giao đất, cho thuê đất (từ năm 

2011 đến nay) 

Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
 
 

UBND tỉnh 

 
 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

 
 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

  
2.1.7. Quyết định giao rừng 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
UBND tỉnh 

 

Mục II Thông tư số 

38/2007/TT-BNN 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

2.2. Có tư cách pháp nhân hợp pháp về khai thác rừng, phải có một trong các văn bản sau: 
  

2.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 

Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp năm 

2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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 2.2.2.Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm 51 % vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
Điều 36 Luật Đầu tư 

năm 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; 

Điều 13, Luật Đầu tư 

năm 2005, Điều 74 

Luật Đầu tư 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Điều 24 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.3. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phải có một trong các văn bản sau: 
  

2.3.1. Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đối 

với quy mô dự án khai thác trắng từ 

200 ha trở lên; 

Hội đồng 

thẩm định 

hoặc tổ chức 

dịch vụ thẩm 

định đủ điều 

kiện. 

 
 

UBND cấp 

tỉnh, Bộ chủ 

quản 

 
 
 

Điều 12, Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
 

Điều 24 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.3.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường 

đối với quy mô dự án khai thác khai 

thác trắng có diện tích nhỏ hơn 200 

ha; 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

 
UBND cấp 

huyện 

 
Điều 18 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.4. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có các văn bản sau: 
  

 
 
 
 
 

2.4.1. Thuyết minh thiết kế khai 

thác 

 
 
 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT đối 

với chủ rừng 

thuộc tỉnh; 

Cơ quan 

quản lý chủ 

quản đối với 

chủ rừng 

không thuộc 

 
 
 

Điều 6 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
 
 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
 
 

 
Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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   tỉnh    

  
 
 
 
 
 

 
2.4.2. Bản đồ khu khai thác 

 
 
 
 
 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT đối 

với chủ rừng 

thuộc tỉnh; 

Cơ quan 

quản lý chủ 

quản đối với 

chủ rừng 

không thuộc 

tỉnh 

 

 
 
 

Điều 6 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
 
 
 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
 
 
 
 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 
 
 
 

 
2.4.3. Giấy phép khai thác 

 
 

Phòng chức 

năng của Sở 

NN và PTNT; 

Cơ quan quản 

lý chủ quản 

đối với chủ 

rừng không 

thuộc tỉnh 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT đối 

với chủ rừng 
thuộc tỉnh; 

Cơ quan 

quản lý chủ 

quản đối với 

chủ rừng 

không thuộc 

tỉnh 

 

 
 
 

Điều 6 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
 
 
 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 
 
 
 
 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.5. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

  
 
 

2.5.1. Bảng kê lâm sản 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.5.2. Biên bản xác nhận gỗ đóng Cơ quan kiểm Cơ quan Điều 7, 8 Quyết định Cơ quan Mục 2, Chương 
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 dấu búa kiểm lâm lâm sở tại kiểm lâm sở 

tại 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

kiểm lâm 

các cấp 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.6. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm quy định tại Chỉ số 2.5, phải có văn bản sau: 
  

 
 

2.6.1. Bảng kê lâm sản 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng sản xuất 

3.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 
 3.1.1. Quyết định giao đất (trước 

ngày 15/10/1993) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
CP, Bộ, 

UBND tỉnh 

Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

1993 về giao đất giao 

rừng 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Không có quy 

định cụ thể trước 

năm 1993 về giao 

đất giao rừng 
 3.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 48, 49, 51 Luật 
Đất đai năm 2003; 

Điều 102 Luật Đất đai 

năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 3.1.3. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
CP, UBND 

tỉnh 

Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 
Điều 53, 54, 55 Luật 

Đất đai năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 3.1.4. Quyết định cho thuê đất (từ 
ngày 15/10/1993 đến nay) 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 35 Luật Đất đai 
năm 2003; Điều 56 

Luật Đất đai năm 2013 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
 3.1.5. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến 1/7/2004) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02. CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
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 3.1.6. Quyết định giao giao đất, cho 
thuê đất (từ năm 2011 đến nay) 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

3.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn bản sau: 
  

3.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 

Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp năm 

2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 3.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm 51 % vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
Điều 36 Luật Đầu tư 

năm 2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 3.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; 
Điều 13, Luật Đầu tư 

năm 2005, Điều 74 

Luật Đầu tư 2014 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

3.3. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phải có một trong các văn bản sau: 
  

3.3.1. Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đối 

với quy mô dự án thác khai thác 

trắng từ 200 ha trở lên; 

Hội đồng 

thẩm định 

hoặc tổ chức 

dịch vụ thẩm 

định đủ điều 

kiện. 

 
 

UBND cấp 

tỉnh, Bộ chủ 

quản 

 
 
 

Điều 12, Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
 

Điều 24 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 3.3.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường 

đối với quy mô dự án khai thác 

trắng nhỏ hơn 200ha 

Chủ rừng 
hoặc đơn vị 

khai thác 

 

UBND cấp 

huyện 

 

Điều 18, Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

3.4. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có các văn bản sau: 
  

3.4.1. Báo cáo địa danh, khối lượng 

khai thác 

 
Chủ rừng 

 

Cơ quan 

Kiểm lâm 

Điều 6 (1b) Thông tư 

số 21/2016/TT- 
BNNPTN; Điều 9, 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 
01/2012/TT- 
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    Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 BNNPTNT 

3.5. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 
  

 

3.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 

3.5.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

3.6. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm quy định tại chỉ số 3.5, phải có văn bản sau: 
  

 
 

3.6.1. Bảng kê lâm sản 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 4: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng trên diện tích rừng tự nhiên đƣợc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang 

mục đích sử dụng đất khác. 

4.1. Tuân thủ quy định pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt 

bằng, phải có các văn bản sau: 
  

4.1.1. Quyết định phê duyệt phương 

án bồi thường giải phóng mặt bằng, 

bao gồm: Bản đồ khu vực chuyển 

đổi, trạng thái rừng chuyển đổi 

 

Ban Bồi 

thường giải 

phóng mặt 

bằng cấp 

huyện 

 
 

UBND cấp 

huyện hoặc 

xã 

 
Điều 29 Nghị định số 

23/2006/NĐ-CP; Điều 

8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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4.1.2. Quyết định cho phép chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất rừng sang 

mục đích sử dụng đất khác 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

UBND cấp 

tỉnh, Bộ chủ 

quản 

 
Điều 3 Nghị quyết 49; 

Điều 29 Nghị định số 

23/2006/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 4.1.3. Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường hoặc 

kế hoạch bảo vệ môi trường 

     

 4.1.3.1. Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với quy mô diện tích của dự án 

chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: 

diện tích từ 5 ha trở lên đối với 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 

Diện tích từ 10 ha trở lên đối với 

rừng tự nhiên 

 

 
 
 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

 
 
 

UBND cấp 

tỉnh, Bộ chủ 

quản 

 
 
 

 
Điều 12, Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
 
 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 4.1.3.2. Kế hoạch bảo vệ môi 

trường đối với dự án thay đổi mục 

đích sử dụng đất của một khu vực 

từ đất rừng sang mục đích sử dụng 

khác có diện tích nhỏ hơn so với 

diện tích được quy định tại bằng 

chứng 4.1.3.1. 

 
 
 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 

 
 
 

UBND cấp 

huyện 

 

 
 
 

Điều 18 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.2. Có tư cách pháp nhân hợp pháp về khai thác rừng, có một trong các văn bản sau: 
  

4.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 

Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp năm 

2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 4.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm 51 % vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
Điều 36 Luật Đầu tư 

năm 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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 4.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Điều 39 Nghị định số 
108/2006/NĐ-CP; 

Điều 13 Luật Đầu tư 

năm 2005, Điều 74 

Luật Đầu tư 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có văn bản sau: 
  

4.3.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai 

thác 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm được khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài 

≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ rừng trồng, phải đóng dấu búa kiểm lâm theo 

quy định và phải có các văn bản sau: 
  

 

4.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 
số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 

4.4.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.5. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 4.4, phải có văn bản sau: 
  

 
 
 

4.5.1. Bảng kê lâm sản 

 
 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại đối với 

gỗ tự nhiên; 

chủ rừng 

hoặc đơn vị 

 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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   khai thác đối 
với gỗ trồng 

   

Tiêu chí 5: Tuân thủ các quy định về khai thác tận dụng rừng tự nhiên trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu 

khoa học và đào tạo 

5.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 
 5.1.1. Quyết định giao đất (trước 

ngày 15/10/1993) 

  
CP, Bộ, 

UBND tỉnh 

 

Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

1993 về giao đất 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Không có VBPL 

quy định cụ thể 

trước năm 1993 

về giao đất 
 5.1.2. Quyết định giao đất, giao 

rừng (từ ngày 15/10/1993 đến 

1/7/2004) 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02. CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 5.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 102 Luật Đất đai 

năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 5.1.4. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
CP, UBND 

tỉnh 

Điều 32, 33, 34, 35 

Luật Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 
Đất đai năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 5.1.5. Quyết định cho thuê đất (từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 
Luật Đất đai năm 2013 

Sở Nông 

nghiệp và 
PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
 5.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền 

với giao đất, cho thuê đất (từ năm 

2011 đến nay) 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
 
 

UBND tỉnh 

 
 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

 
 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 5.1.7. Quyết định giao rừng Sở Nông UBND tỉnh Mục II Thông tư số Sở Nông Điều 3 Thông tư 
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  nghiệp và 

PTNT 

 38/2007/TT-BNN nghiệp và 

PTNT 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

5.2. Có tư cách pháp nhân hợp pháp về khai thác rừng, có một trong các văn bản sau: 
  

5.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 

Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp năm 

2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 5.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm 51 % vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
Điều 36 Luật Đầu tư 

năm 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 5.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; 

Điều 13, Luật Đầu tư 

năm 2005, Điều 74 

Luật Đầu tư 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

5.3.Tuân thủ quy định pháp luật trước khi được phép khai thác tận dụng, phải có một trong các văn bản sau: 

  
 

5.3.1. Dự án lâm sinh 

 
 

Chủ rừng 

 
Cơ quan có 

thẩm quyền 

 
Điều 8 Thông tư số 

21/20161/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

5.3.2. Kế hoạch đào tạo 

 
Đơn vị đào 

tạo 

 
Cơ quan chủ 

quản 

 

Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

5.3.3. Đề án nghiên cứu khoa học 

 
Đơn vị 

nghiên cứu 

 
Cơ quan chủ 

quản 

 

Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

5.4. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn bản sau: 
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5.4.1. Bảng kê lâm sản khai thác 

 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
 

Chủ rừng 

 
Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

5.5. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 

1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ rừng trồngn phải có dấu búa kiểm lâm theo quy 

định và phải có các văn bản sau: 
  

 

5.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 

5.5.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

5.6. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 5.5, phải có văn bản sau: 
  

 
 
 
 

5.6.1. Bảng kê lâm sản 

 

 
 
 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại đối với 

gỗ tự nhiên; 

chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác đối 

với gỗ trồng 

 

 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
 
 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 6: Tuân thủ các quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh trong rừng tự nhiên 

6.1. Tuân thủ pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 
 6.1.1. Quyết định giao đất (trước 

ngày 15/10/1993) 

 CP, Bộ, 

UBND tỉnh 

Không có VBPL quy 

định cụ thể về giao đất 

Sở Nông 

nghiệp và 

Không có VBPL 

quy định cụ thể 
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    trước năm 1993 PTNT về giao đất trước 

năm 1993 
 6.1.2. Quyết định giao rừng (từ 

ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02. CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

  

6.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 102 Luật Đất đai 

năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 6.1.4. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 
CP, UBND 

tỉnh 

Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 

Đất đai năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 6.1.5. Quyết định cho thuê đất (từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 
Luật Đất đai năm 2013 

Sở Nông 

nghiệp và 
PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
 6.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền 

với giao đất, cho thuê đất (từ năm 

2011 đến nay) 

Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường, 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 
 
 

UBND tỉnh 

 
 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

 
 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

  
6.1.7. Quyết định giao rừng 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
UBND tỉnh 

 

Mục II Thông tư số 

38/2007/TT-BNN 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

6.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có một trong các văn bản sau: 
  

6.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 
Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp năm 
2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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 6.2.2. Giấy chứng nhận đăng lý đầu 

tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm 51 % vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
 

Điều 36 Luật Đầu tư 

năm 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
6.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

 
Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 
Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 
Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; 

Điều 13, Luật Đầu tư 

năm 2005, Điều 74 

Luật Đầu tư 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

6.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ các hồ sơ khai thác, phải có văn bản sau: 
  

6.3.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai 

thác 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 9 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT; 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

6.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 
  

6.4.1. Biên bản xác nhận đóng dấu 

búa kiểm lâm 

 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 
 

6.4.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

6.5. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm quy định tại Chỉ số 6.4, phải có văn bản sau: 
  

 

6.5.1. Bảng kê lâm sản 

 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Cơ quan 

Kiểm lâm 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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    BNNPTNT   

Tiêu chí 7: Tuân thủ các quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh trong rừng trồng 

7.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng phải có một trong các văn bản sau: 
 7.1.1. Quyết định giao đất (trước 

ngày 15/10/1993) 

  
CP, Bộ, 

UBND tỉnh 

 

Không có VBPL quy 

định cụ thể về giao đất 

trước năm 1993 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Không có VBPL 

quy định cụ thể 

về giao đất trước 

năm 1993 
 7.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 102 Luật Đất đai 

năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 7.1.3. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 

Đất đai năm 2013 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 7.1.4. Quyết định cho thuê đất (từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 

Luật Đất đai năm 2013 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

7.2. Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, có một trong các văn bản sau: 
  

7.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 

Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp năm 
2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 7.2.2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm 51 % vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
Điều 36 Luật Đầu tư 

năm 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 7.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; 

Điều 13, Luật Đầu tư 

năm 2005, Điều 74 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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    Luật Đầu tư 2014   

7.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có văn bản sau: 
  

7.3.1. Báo cáo địa danh, khối lượng 

khai thác 

 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 

Điều 6 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

7.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng 

≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, phải đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 
  

 

7.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 

7.4.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

7.5 Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm quy định tại Chỉ số 7.4, phải có văn bản sau: 

  
 
 

7.5.1. Bảng kê lâm sản 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 8: Tuân thủ các quy định về khai thác gỗ cao su     

8.1. Tuân thủ quy định pháp lý về quyền sử dụng đất, phải có một trong các văn bản sau: 
 8.1.1. Quyết định giao đất (trước 

ngày 15/10/1993) 

  
CP, Bộ, 

UBND tỉnh 

 

Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

1993 về giao đất 

 
UBDN cấp 

xã 

Không có VBPL 

quy định cụ thể 

trước năm 1993 

về giao đất 
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 8.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

 
 

UBND tỉnh 

Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 102 Luật Đất đai 

năm 2013 

 
UBDN cấp 

xã 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 8.1.3. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

 
CP, UBND 

tỉnh 

Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 
Điều 53, 54, 55 Luật 

Đất đai năm 2013 

 
UBDN cấp 

xã 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

 8.1.4. Quyết định cho thuê đất (từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

 
UBND tỉnh 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 

Luật Đất đai năm 2013 

 

UBDN cấp 

xã 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 
  

8.1.5. Quyết định giao đất (từ ngày 

15/10/1993 đến 1/7/2004) 

  Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02. CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

 
UBDN cấp 

xã 

 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

  

8.1.6 Quyết định giao đất, cho thuê 

đất (từ năm 2011 đến nay) 

  Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

 

UBDN cấp 

xã 

Điều 3 Thông tư 

số 21/2016/TT- 

BNNPTNT 

8.2.Có tư cách pháp nhân về khai thác rừng, phải có các văn bản sau: 
  

8.2.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 
 

Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp 2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 8.2.2.Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm 51 % vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
 

Điều 36 Luật Đầu tư 

2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 8.2.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 
chế xuất 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 
Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; 
Điều 13, Luật Đầu tư 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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    năm 2005, Điều 74 
Luật Đầu tư 2014 

  

8.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ khai thác, phải có tài liệu các văn bản sau: 
  

8.3.1.Báo cáo địa danh, khối lượng 

khai thác 

 
Chủ lâm sản 

 
Chủ lâm sản 

Điều 7 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 
 

8.3.2. Bảng kê lâm sản 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 
 

UBND cấp 

xã 

Điều 5 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1, 

thông tư 40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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NGUYÊN TẮC II: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ GỖ TỊCH THU (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 
 

Tiêu chí 

Ch  số 

 
Bằng chứng 

 
Lập bởi 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

VBPL quy định 

phƣơng pháp 

kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về lƣu trữ hồ sơ gỗ tịch thu đã xử lý   

1.1. Tuân thủ hồ sơ hợp pháp về gỗ xử lý sau tịch thu, phải có các tài liệu sau: 
  

1.1.1. Hợp đồng mua bán/Hợp 

đồng mua bán tài sản đem bán đấu 

giá 

Tổ chức bán 

đấu giá hoặc 

Hội đồng đấu 

giá gỗ 

Tổ chức bán 

đấu giá hoặc 

Hội đồng 

đấu giá gỗ 

 
Điều 35 Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

1.1.2. Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản bán 

đấu giá 

Tổ chức bán 

đấu giá hoặc 

Hội đồng đấu 

giá gỗ 

Tổ chức bán 

đấu giá hoặc 

Hội đồng 

đấu giá gỗ 

 
Điều 46 Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

1.1.3. Hoá đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính 

 

Tổ chức bán 

đấu giá hoặc 

Hội đồng đấu 

giá gỗ 

 

Tổ chức bán 

đấu giá hoặc 

Hội đồng 

đấu giá gỗ 

Điều 16 Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015 

TT-BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

sở tại 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 

1.1.4. Bảng kê lâm sản 

Tổ chức bán 

đấu giá hoặc 

Hội đồng đấu 

giá gỗ 

Tổ chức bán 

đấu giá hoặc 

Hội đồng 

đấu giá gỗ 

 

Điều 16 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1 m, chiều dày ≥5 cm và chiều 

rộng ≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm và các tài liệu sau: 
  

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 1, Quyết định số 
107/2007/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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NGUYÊN TẮC III: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU GỖ (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

Tiêu 

chí 

Ch  số 

 

 

Bằng chứng 

 

 

Lập bởi 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

VBPL quy định về bằng 

chứng 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

VBPL quy định 

phƣơng pháp 

kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thủ tục hải quan   

1.1. Tuân thủ quy định về thủ tục hải quan, phải có các văn bản sau: 
  

 
 
 

1.1.1. Tờ khai hàng hóa nhập 

khẩu lâm sản 

 

 
 
 

Nhà nhập 

khẩu 

 
 
 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Điều 24 Luật Hải quan 

năm 2014; Điều 25 Nghị 

định số 08/2015/NĐ-CP; 

Điều 10, Thông tư số 

01/2012/TT-BNNPTNT; 

Điều 16 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC 

 
 
 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

 
 
 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

  
1.1.2. Hợp đồng mua bán hoặc 

tương đương 

 
 

Nhà xuất khẩu 

 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

 
VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

  

1.1.3. Hóa đơn mua bán trong 

giao dịch thương mại 

 
Nhà xuất khẩu 

 

Nhà xuất 

khẩu 

 

Điều 16 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 
 1.1.4. Vận tải đơn (hoặc các 

chứng từ vận tải khác có giá trị 

tương đương theo quy định của 

pháp luật) 

 
Tổ chức vận 

tải 

 
Tổ chức vận 

tải 

 
Điều 16 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC 

 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

  

1.1.5. Bảng kê lâm sản nhập 

khẩu; 

 
Nhà xuất khẩu 

 

Chủ lâm sản 

xuất khẩu 

 

Điều 10, Thông tư số 

01/2012/BNNPTNT 

Cơ quan 

hải quan 
cửa khẩu 

 

 1.1.6. Dựa theo nguồn gốc gỗ 

nhập khẩu, yêu cầu bổ sung 

thêm một trong các bằng chứng 

sau: 
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1.1.6.1. Giấy phép CITES của 

nước xuất khẩu đối với các loại 

gỗ thuộc danh mục các Phụ lục 

I, II và III của Công ước CITES 

 
Tổ chức của 

nước xuất 

khẩu 

Cơ quan 
quản lý 

CITES của 

nước xuất 

khẩu 

Nghị định số 82/2006/NĐ- 
CP; Điều 5 Nghị định 

98/2011/NĐ-CP; Thông tư 

số 04/2015/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

 
Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

  
 
 

1.1.6.2. Giấy phép FLEGT 

 

Cơ quan Cấp 

phép FLEGT 

của nước xuất 

khẩu 

 

Cơ quan hải 

quan của 

nước xuất 

khẩu 

 

 
VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 

 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

  

 

1.1.6. Bảng tự kê khai thể hiện 

trách nhiệm giải trình về tính 

hợp pháp của gỗ 

 

 
Nhà nhập 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu; Cơ 

quan kiểm 

lâm 

 

 
VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 

 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

 1.1.7 Tùy thuộc theo nhóm rủi ro 

(như bảng 2 của Phụ lục V),  yêu 

cầu bổ sung thêm một trong các 

bằng chứng sau: 

     

  
1.1.7.1 Chứng chỉ tự nguyện 

hoặc hệ thống chứng chỉ quốc 

gia do VNTLAS công nhận 

 
Tổ chức của 

nước xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu; Cơ 

quan kiểm 

lâm 

 

 

VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 
VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

  

1.1.7.2 Tài liệu khai thác hợp 

pháp phù hợp với pháp luật và 

quy định của quốc gia khai thác 

(HS 4403, 4406, 4407) 

 
Cơ quan liên 

quan của nước 

xuất khẩu 

Cơ quan hải 
quan cửa 

khẩu; Cơ 

quan kiểm 

lâm 

 

 

VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 
VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

 1.1.7.3 Tài liệu bổ sung thay thế 

thể hiện tính hợp pháp của gỗ 

Tổ chức/cơ 

quan liên quan 

Cơ quan hải 

quan cửa 

VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 
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 phù hợp với pháp luật của quốc 

gia khai thác (trong trường hợp 

quốc gia khai thác không yêu 

cầu tài liệu khai thác đối với sản 
phẩm sơ chế, hoặc nhà nhập 

khẩu không thể có được tài liệu 

khai thác đối với sản phẩm hỗn 

hợp). 

của nước xuất 
khẩu 

khẩu; Cơ 
quan kiểm 

lâm 

 VBQPPL 
quy định 

định 

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật và đóng dấu búa kiểm lâm 
 

2.1. Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật đối với gỗ và các sản phẩm của gỗ, phải có một trong hai tài liệu sau đây: 

  

2.1.1. Giấy chứng nhận kiểm dịch 

đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, pallet, mùn 

cưa 

 
Nhà nhập 

khẩu 

Cơ quan 

kiểm dịch 

thực vật 

Việt Nam. 

Điều 1 Thông tư số 

30/2014/TT-BNNPTNT; 

Điều 7 Thông tư số 
33/2014/TT-BNNPTNT 

 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

2.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu, nếu 

không có thì phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định, phải có các tài liệu sau đây: 
  

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8 Quyết định số 

44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

2.2.2. Bảng kê lâm sản 

 
Nhà nhập 

khẩu 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8 Quyết định số 

44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 

NGUYÊN TẮC IV: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN, MUA BÁN GỖ (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 
 

Tiêu chí 

Ch  số 

 
Bằng chứng 

 
Lập bởi 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

VBPL quy định 

phƣơng pháp 

kiểm tra 

Tiêu chí 1. Tuân thủ quy định về việc thành lập doanh nghiệp 



155 
 

 

1.1. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, phải có một trong các văn bản sau: 
  

1.1.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 
Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp 2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.1.2. Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm trên 51% vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
Điều 36 Luật Đầu tư 

2014 

Cơ quan 
kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.1.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất) 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; 
Điều 13 Luật đầu tư 

2005; Điều 74 Luật 

Đầu tư 2014 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 2. Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ chƣa qua chế biến có nguồn gốc khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng tự 

nhiên trong nƣớc 

2.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các tài liệu sau: 
  

2.1.1. Hoá đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua 

từ tổ chức) 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 12 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1, 

Thông tư 40/2015/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 4, Chương 

III Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 
 
 
 

2.1.2.Bảng kê lâm sản 

 
 
 
 
 
 

Chủ lâm sản 

UBND xã 

đối với gỗ 

mua từ hộ 

gia đình; cơ 

quan kiểm 

lâm sở tại 

đối với gỗ 

mua từ Tổ 

chức 

 
 
 

 
Điều 12 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
 
 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

 
 
 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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2.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm, phải có dấu búa kiểm lâm trên gỗ và các văn bản sau: 
  

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 
III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

2.2.2. Bảng kê lâm sản 

 
Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 
III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 3: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ chƣa qua chế biến khai thác từ rừng trồng tập trung, vƣờn nhà, trang 

trại, cây trồng phân tán 

3.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các tài liệu sau: 
  

 

3.1.1. Hoá đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua 

từ tổ chức) 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 13 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
Mục 4, Chương 

III Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 

3.1.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Điều 13 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

3.2. Gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ rừng trồng và gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm, phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 
  

3.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

3.2.2. Bảng kê lâm sản 
Cơ quan 

Kiểm lâm 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

Điều 13 Thông tư số 

01/2012/TT- 

Cơ quan 

kiểm lâm 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 
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   tại BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

42/2012/TT- 

BNNPTNT 

các cấp 01/2012/TT- 
BNNPTNT 

Tiêu chí 4: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ nhập khẩu chƣa qua chế biến ở trong nƣớc 
 

4.1. Tuân thủ quy định hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các tài liệu sau: 

  
 
 

4.1.1. Hoá đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 14 Thông tư số 

01/2012/TT- 
BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 
Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 
 

4.1.2. Bảng kê lâm sản 

 
 
 
 

Chủ lâm sản 

 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 

 
Điều 14 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.2. Gỗ tròn nhập khẩu có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m, nếu không có dấu búa hay dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất 

khẩu thì phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 
  

 

4.2.1. Bảng kê lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

4.2.2. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 5: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau xử lý tịch thu chƣa qua chế biến 
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5.1.Tuân thủ quy định hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các tài liệu sau: 
  

 

5.1.1 Hoá đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua 

từ tổ chức) 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 16 Thông tư số 

01/2012/TT- 
BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 

5.1.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 

Điều 16 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

5.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1 m, chiều dày ≥5 cm và chiều 
rộng ≥ 20 cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  
5.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 
III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

5.2.2. Bảng kê lâm sản 

 
Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 6: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau chế biến (kể cả gỗ tròn đã cắt khúc) có nguồn gốc từ 

gỗ tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gỗ xử lý sau tịch thu 

6.1. Tuân thủ quy định hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các tài liệu sau: 
  

 

6.1.1.Hoá đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua 

từ tổ chức) 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 17 Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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6.1.2. Bảng kê lâm sản 

 
 
 

 
Chủ lâm sản 

Cơ quan 
kiểm lâm sở 

tại đối với 

doanh 

nghiệp chưa 

chấp hành 

tốt 

 
 
 

Điều 17, 26 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

6.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  
6.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

6.2.2. Bảng kê lâm sản 

 
Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 7: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau chế biến (kể cả gỗ tròn đã cắt khúc) từ gỗ rừng trồng 

tập trung, vƣờn nhà, trang trại, cây trồng phân tán 

7.1.Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các tài liệu sau: 
  

 

7.1.1. Hoá đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua 

từ tổ chức) 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 17 Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 

7.1.2. Bảng kê lâm sản 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 17 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

42/2012/TT- 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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    BNNPTNT   

7.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa kiểm lâm và các tài liệu sau: 
  

7.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 
 
 

7.2.2. Bảng kê lâm sản 

 
 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 
 
 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 8: Tuân thủ quy định về vận chuyển nội bộ gỗ, sản phẩm gỗ trong địa bàn một t nh 

8.1.Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các tài liệu sau đây: 
  

 

8.1.1. Phiếu xuất kho nội bộ 

 
 

Chủ lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Điều 18 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 
III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

8.1.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Điều 18 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

8.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 
rộng ≥ 20cm được khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm, chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ rừng trồng phải có dấu búa kiểm 

lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 
  

 

8.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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8.2.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 7, 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 9: Tuân thủ quy định về vận chuyển nội bộ gỗ, sản phẩm gỗ trên địa bàn khác t nh 

9.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp, phải có các tài liệu sau: 
  

 

9.1.1. Phiếu xuất kho nội bộ 

 
 

Chủ lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Điều 18 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 
III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 

9.1.2. Bảng kê lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 

Điều 18 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

9.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm được khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥1m, độ dày ≥ 5cm, chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ rừng trồng phải có dấu búa kiểm lâm 

theo quy định và phải có các văn bản sau: 
  

 

9.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 

9.2.2. Bảng kê lâm sản 

 
Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 

Điều 7, 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 10: Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản phục vụ việc xác minh cho xuất khẩu 

10.1. Tuân thủ quy định về hồ sơn lâm sản hợp pháp phục vụ việc xác minh cho xuất khẩu, phải có các văn bản sau: 
 10.1.1. Hợp đồng mua bán hoặc Nhà xuất Cơ quan hải VN sẽ ban hành VN sẽ ban VN sẽ ban hành 
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 tương đương khẩu quan cửa 
khẩu 

VBQPPL quy định hành 
VBQPPL 

quy định 

VBQPPL quy 
định 

  

10.1.2. Hóa đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính 

 

Nhà xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Điều 2 Thông tư 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 
  

10.1.3. Bảng kê lâm sản xuất khẩu 

 

Nhà xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Điều 5 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 
 10.1.4. Một hoặc các tài liệu bổ 

sung khác theo các giai đoạn cụ thể 

của chuỗi cung ứng của các nguồn 

gốc gỗ khác nhau (VD: Biên bản 

đóng dấu búa kiểm lâm) để cung 
cấp bằng chứng về tính hợp pháp 

của gỗ cho lô hàng 

 

 
 
 

Nhà xuất 

khẩu 

 
 
 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

 

 
 
 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

 
 
 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

 
 
 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 
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NGUYÊN TẮC V: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ BIẾN GỖ (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

 
Tiêu chí 

Ch  số 

 

 

Bằng chứng 

 

 

Lập bởi 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận 

bởi 

 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy định 

phƣơng pháp 

kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thành lập doanh nghiệp   

1.1. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, phải có một trong các tài liệu sau: 
  

1.1.1. Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

Phòng đăng 

ký kinh 

doanh cấp 

tỉnh 

 
Điều 28, 29 Luật 

Doanh nghiệp 2014; 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.1.2. Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư (đối với doanh nghiệp nước 

ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài 

chiếm trên 51% vốn điều lệ) 

 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 
 

UBND tỉnh 

 
Điều 36, Luật Đầu tư 

2014 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 

Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.1.3. Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư (đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong khu công nghiệp, khu 

chế xuất) 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

 

Ban Quản lý 

khu công 

nghiệp, khu 

chế xuất 

Điều 39 Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP; 
Điều 13 Luật đầu tư 

2005; Điều 74 Luật 

Đầu tư 2014 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

sở tại 

 
Điều 24, Thông 

tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.2. Chế biến gỗ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo luật định, phải có một trong các văn bản sau: 
  

 

1.2.1. Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ 

từ gỗ rừng tự nhiên có công suất từ 

3.000 m3 sản phẩm/năm trở lên; 

Hội đồng 

thẩm định 

hoặc tổ chức 

dịch vụ thẩm 

định đủ điều 

kiện. Doanh 

nghiệp hoặc 

nhà tư vấn 

 

 
 
 

Bộ chủ 

quản/UBND 

tỉnh 

 
 
 

 
Điều 12 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

 

 
 
 

Bộ chủ 

quản/UBN 

D tỉnh 

 

 
 
 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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  thuê ngoài đủ 

điều kiện 

    

  

1.2.2. Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với cơ sở sản xuất ván ép có 

công xuất từ 100.000 m2 sản 
phẩm/năm trở lên; 

Hội đồng 

thẩm định 

hoặc tổ chức 

dịch vụ thẩm 

định đủ điều 

kiện. 

 
 

Bộ chủ 

quản/UBND 

tỉnh 

 
 
 

Điều 12 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

 
 

Bộ chủ 

quản/UBN 

D tỉnh 

 
 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  

1.2.3. Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với cơ sở sản xuất đồ gỗ có 

tổng diện tích kho bãi, nhà xưởng 

từ 10.000 m2 trở lên 

Hội đồng 

thẩm định 

hoặc tổ chức 

dịch vụ thẩm 

định đủ điều 

kiện. 

 
 

Bộ chủ 

quản/UBND 

tỉnh 

 
 
 

Điều 12 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

 
 

Bộ chủ 

quản/UBN 

D tỉnh 

 
 

Điều 24 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  

1.2.4. Kế hoạch bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở chế biến có công 

xuất hay diện tích nhỏ hơn công 

xuất hoặc diện tích của các cơ sở 

chế biến quy định tại các bằng 

chứng 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 nêu trên 

 
Doanh nghiệp 

hoặc nhà tư 

vấn thuê 

ngoài đủ điều 

kiện 

UBND 

huyện hoặc 
UBND xã 

khi được 

UBND 

huyện ủy 

quyền 

 

 
 
 

Điều 18 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

 

 
 
 

UBND 

huyện/xã 

 
 
 

Điều 24 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.3. Tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, phải có tài liệu sau đây: 
  

 
 
 
 

1.3.1.Thiết kế phòng cháy chữa 

cháy đã được phê duyệt 

 
 
 
 
 
 

Tổ chức 

 

 
 
 

Cảnh sát 

phòng cháy 

và chữa 

cháy 

 
 
 

 
Điều 15 và Phụ lục 4 

Nghị định số 

79/2014/NĐ-CP 

Người 

đứng đầu 

tổ chức/ 

Chủ tịch 
UBND 

huyện/Cản 

h sát phòng 

cháy và 

chữa cháy. 

 
 
 

 
Điều 18 Nghị 

định số 

79/2014/NĐ-CP 
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1.4. Tuân thủ quy định về lập sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, phải có văn bản sau: 

  
 

1.4.1. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm 

sản 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Chủ lâm 
sản/Cơ quan 

Kiểm lâm sở 

tại đối với 

gỗ tự nhiên 

 
Điều 20 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp đƣa vào chế biến 

2.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ tự khai thác từ rừng của tổ chức, phải có các tài liệu sau: 
  

 
 

 
2.1.1.Bảng kê lâm sản 

 
 
 

 
Chủ lâm sản 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại đối với 

gỗ tự nhiên; 

Chủ lâm sản 

đối với gỗ 

trồng 

 
 
 

Điều 20 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 
 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.2. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ mua từ tổ chức, phải có các văn bản sau: 

  
 
 

2.2.1. Hóa đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính 

 
 
 

Tổ mua lâm 

sản 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 20 Thông tư số 

01/2012/TT- 
BNNPTNT; Điều 1, 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 
 
 

2.2.3. Bảng kê lâm sản 

 
 
 

 
Tổ mua lâm 

sản 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại đối với 

gỗ tự nhiên, 

gỗ nhập 

khẩu, gỗ sau 

xử lý tịch 

thu; Chủ 

 

 
 
 

Điều 20 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 
 
 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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   lâm sản đối 
với gỗ trồng 

   

2.3. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ mua từ hộ gia đình, phải có các tài liệu sau: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. Bảng kê lâm sản 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chủ lâm sản 

Cơ quan 

kiêm lâm sở 

tại đối với 

gỗ tự nhiên 

sau chế 

biến, gỗ 

nhập khẩu, 

gỗ sau xử lý 

tịch thu; 

UBND xã 

đối với gỗ tự 
nhiên chưa 

qua chế 

biến; hộ gia 

đình đối với 

gỗ trồng 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều 20 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m được khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được 

khai thác từ rừng trồng, gỗ nhập khẩu trong trường hợp không có dấu búa hoặc ký hiệu đặc biệt của nước xuất khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu 
phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

  
 

2.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 

2.4.2. Bảng kê lâm sản 

 
Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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    BNNPTNT   

2.5. Gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng, gỗ xẻ sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến tiếp theo có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm được khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được khai thác từ rừng trồng phải có dấu búa kiểm lâm theo 
quy định và phải có các văn bản sau: 

  

 
 
 

2.5.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 
 
 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT, Điều 1, 

Quyết định số 

107/2007/QĐ-BNN 

 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 

 
2.5.2. Bảng kê lâm sản 

 

 
 
 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT, Điều 1, 

Quyết định số 

107/2007/QĐ-BNN 

 
 
 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

 
 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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NGUYÊN TẮC VI: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 

 
Tiêu chí 

Ch  số 

 

 

Bằng chứng 

 

 

Lập bởi 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận 

bởi 

 
VBPL quy định về 

bằng chứng 

 
Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy định 

phƣơng pháp 

kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thủ tục hải quan 

1.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ xuất khẩu hợp pháp, phải có các tài liệu sau: 
  

 
 

1.1.1. Tờ khai hải quan hàng hóa 

xuất khẩu theo quy định hiện hành 

(bản chính) 

 
 
 

 
Chủ lâm sản 

 
 
 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

 
Điều 24 Luật Hải quan 

năm 2014; Điều 25 

Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP; Điều 

16 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC 

 
 
 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

 
 
 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

  
1.1.2. Hợp đồng mua bán hoặc 

tương đương 

 
 

Chủ lâm sản 

 
 

Chủ lâm sản 

 
VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

  
1.1.3. Hóa đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính 

Chủ lâm sản  
 

Chủ lâm sản 

 
VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

  
 
 

 
1.1.4. Bảng kê lâm sản xuất khẩu 

Chủ lâm sản Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại đối với 

gỗ nhập 

khẩu, gỗ tự 

nhiên đã qua 

chế biến, gỗ 

 
 
 

Điều 5 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 
 
 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 
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   sau xử lý 

tịch thu; 

Chủ lâm sản 

đối với gỗ 

trồng 

   

 1.1.5. Giấy phép của Cơ quan quản 

lý CITES Việt Nam đối với sản 

phẩm làm từ gỗ thuộc Phụ lục II 

của Công ước CITES. 

Cơ quan quản 

lý CITES 

Việt Nam 

 

Cơ quan 

quản lý 

CITES Việt 

Nam 

Điều 8 Thông tư số 

04/2015/TT- 

BNNPTNT; Điều 16 
Thông tư số 

38/2015/TT-BTC 

 
Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

  
 

1.1.6. Giấy phép FLEGT đối với thị 

trường EU 

Cơ quan cấp 

phép FLEGT 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu, Cơ 

quan kiểm 

lâm 

 
 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy định 

 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 
VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật 

2.1.Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật đối với gỗ và các sản phẩm gỗ, phải có tài liệu sau: 
  

 
 

2.1.1 Giấy chứng nhận kiểm dịch 

thực vật đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, 

pallet, mùn cưa trong trường hợp 

nước nhập khẩu yêu cầu. 

 

 
 
 

Cơ quan kiểm 

dịch thực vật 

Việt Nam 

 
 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu, Cơ 

quan kiểm 

lâm 

Điều 8,12 Nghị định 

02/2007/NĐ-CP; Điều 

1 Thông tư số 

30/2014/TT- 

BNNPTNT; Điều 10 

Thông tư số 

33/2014/TT- 

BNNPTNT 

 

 
 
 

Cơ quan 

hải quan 

cửa khẩu 

 

 
 
 

Mục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 
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NGUYÊN TẮC VII: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ NGƢỜI LAO ĐỘNG (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC) 
 

 

Tiêu chí 

Ch  số 

 

 

Bằng chứng 

 

 

Lập bởi 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận 

bởi 

 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy định 

phƣơng pháp 

kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về thuế 

1.1. Tuân thủ quy định về kê khai thuế, đăng ký thuế và nộp thuế: 
  

1.1.1. Không có trong danh sách 

công khai thông tin tổ chức, cá 

nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro 

về thuế 

 
Chi cục Thuế, 

Cục Thuế, 

Tổng cục 

thuế 

 
 
 

Tổng cục 

thuế 

 
Điều 70, Thông tư số 

156/2013/TT-BTC; văn 

bản số 815/TCT-KK 

của Tổng cục thuế 

 
 
 

Tổng cục 

thuế 

Điều 70, Thông 

tư số 
156/2013/TT- 

BTC; Văn bản số 

815/TCT-KK của 

Tổng cục thuế 

Tiêu chí 2: Tuân thủ Bộ luật Lao động 

2.1. Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người lao động: 
  

 

2.1.1. Có tên trong danh sách bảng 

lương của tổ chức 

 
Người sử 

dụng lao 

động 

 
Người sử 

dụng lao 

động 

 
Điều 15, 16, 17 Bộ 

Luật Lao động năm 

2012 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

 
Điều 238 Bộ Luật 

Lao động năm 

2012 

2.2. Người lao động được tham gia tổ chức Công đoàn của doanh nghiệp: 

  
 

2.2.1. Có tên trong danh sách đóng 

công đoàn phí 

 
Người sử 

dụng lao 

động 

 
Người sử 

dụng lao 

động 

 

 

Điều 5, Luật Công 

đoàn năm 2012 

Ủy ban 

Kiểm tra 

Công đoàn 

của Tổ 

chức 

Điều 39, 40 Điều 

lệ Công đoàn năm 
2013 

2.3. Thực hiện quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động: 
 2.3.1. Có kế hoạch vệ sinh an toàn 

lao động do doanh nghiệp lập 

Người sử 

dụng lao 

Người sử 

dụng lao 

Điều 148, Bộ Luật Lao 

động năm 2012 

Sở Lao 

động - 

Điều 89 Luật An 

toàn vệ sinh lao 
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  động động và 

người lao 

động 

 Thương 
binh và Xã 

hội 

động năm 2015 

Tiêu chí 3: Tuân thủ Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế 

3.1. Có sổ bảo hiểm xã hội của người lao động có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên: 
  

 

3.1.1. Bảng niêm yết công khai 

thông tin về đóng bảo hiểm xã hội 

 
Người sử 

dụng lao 

động 

 
Người sử 

dụng lao 

động 

 
 

Điều 2, 21 Luật Bảo 

hiểm xã hội năm 2014 

Bảo hiểm 
xã hội Việt 

Nam/Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 
Điều 4 Nghị định 

số 21/2016/NĐ- 

CP 

3.2. Có bảo hiểm y tế của người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: 
  

 

3.2.1. Bảng lương của tổ chức thể 

hiện số tiền đóng bảo hiểm y tế 

hàng tháng 

 
 

Người sử 

dụng lao 

động 

 
 

Người sử 

dụng lao 

động 

Điều 12 Luật Bảo hiểm 

y tế năm 2008; Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Bảo hiểm y tế năm 

2014 

 

Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam/Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 
 

Điều 4 Nghị định 

số 21/2016/NĐ- 

CP 

3.3. Có bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động có hợp đồng từ đủ 03 tháng trở lên: 
  

3.3.1. Bảng lương của tổ chức thể 

hiện số tiền đóng bảo hiểm thất 

nghiệp hàng tháng 

Người sử 

dụng lao 

động 

Người sử 

dụng lao 

động 

 
 

Điều 52 Luật Việc làm 

2013 

Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam/Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

Điều 59 Luật 

Việc làm 
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PHỤ LỤC V/PHỤ ĐÍNH 1B. TẠO LẬP, XÁC MINH VÀ PHÊ DUYỆT BẰNG CHỨNG HỢP PHÁP 

ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH 
 

 
 

Chú thích: 
 

Cơ quan kiểm lâm các cấp: đề cập đến cơ quan kiểm lâm cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã. 
 

Cơ quan kiểm lâm sở tại: đề cập đến cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh, huyện, xã. 
 

 
 

NGUYÊN TẮC I: KHAI THÁC GỖ TRONG NƢỚC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ 

DỤNG RỪNG, QUẢN LÝ, MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu 

chí/Ch  

số 

 

 
Bằng chứng 

 

 
Lập bởi 

 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy 

định phƣơng 

pháp kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về khai thác chính, tận dụng, tận thu rừng trồng phòng hộ 

1.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau đây: 

 1.1.1. Quyết định giao đất (Trước 

ngày 15/10/1993) 

 UBND tỉnh, 

UBND huyện 

Không có VBPL quy 

định cụ thể 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

Không có 

VBPL quy 
định cụ thể 

trước năm 

1993 về giao 

đất 
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 1.1.2. Quyết định giao đất, giao rừng 
(Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) 

Đơn vị tư 
vấn, kiểm 

lâm 

UBND huyện  

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

  

 1.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến 
nay) 

Địa chính 

cấp huyện 

UBND huyện Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 100, 101 Luật Đất 

đai năm 2013 

  

 1.1.4. Quyết định giao đất (Từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

Địa chính 

cấp huyện 

UBND huyện Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 
Đất đai năm 2013 

  

 1.1.5. Quyết định cho thuê đất (Từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Địa chính 

cấp huyện 

UBND huyện  

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 

Luật Đất đai năm 2013 

  

 1.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền 

với giao đất, cho thuê đất (Từ năm 

2011 đến nay) 

Địa chính 

cấp huyện 

UBND huyện Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

  

 1.1.7. Quyết định giao rừng Địa chính 

cấp huyện 

UBND huyện Mục II Thông tư số 

38/2007/TT-BNN 

  

 1.1.8. Sổ lâm bạ Đơn vị tư 

vấn, kiểm 

lâm 

UBND huyện Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP 

  

 1.1.9. Một trong các loại giấy tờ về 

Quyền sử dụng đất theo quy định tại 

Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

  Điều 100 Luật Đất đai   
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 1.1.10. Xác nhận của Ủy ban nhân 
cấp xã là đất đang sử dụng và không 

có tranh chấp đối với trường hợp quy 

định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 

2013 

Chủ rừng UBND xã Điều 101 Luật Đất đai 
năm 2013 

  

  
1.1.11. Hợp đồng giao khoán đất 

trồng rừng với các chủ rừng khác. 

Chủ rừng và 

người nhận 

khoán 

Chủ rừng và 

người nhận 

khoán 

Điều 5, Nghị định số 

01/1995/NĐ-CP; Điều 

8, Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP 

  

1.2. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo luật định, phải có một trong các văn bản sau: 

 1.2.1. Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đối với 

quy mô dự án khai thác trắng từ 200 

ha trở lên 

Hội đồng 

thẩm định 

hoặc tổ chức 

dịch vụ thẩm 

định đủ điều 

kiện. 

UBND tỉnh Điều 12 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.2.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường 
đối với quy mô dự án khai thác trắng 

có diện tích nhỏ hơn 200ha 

  Điều 18 Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có các văn bản sau: 

 1.3.1. Thuyết minh thiết kế khai thác Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

UBND 

huyện 

Điều 6 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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 1.3.2. Bản đồ khu khai thác Chủ rừng 
hoặc đơn vị 

thiết kế khai 

thác 

UBND 
huyện 

Điều 6 Thông tư số 
21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 1.3.3. Giấy phép khai thác Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND 

huyện 

Điều 6 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và có các văn bản sau: 

 1.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 
khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 1.4.2. Bảng kê lâm sản Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.5. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 1.4, phải có văn bản sau: 

 1.5.1. Bảng kê lâm sản Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng sản xuất 

2.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

 2.1.1. Quyết định giao đất (Trước 

ngày 15/10/1993) 

 UBND tỉnh, 

UBND 

huyện 

Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

1993 về giao đất 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Không có 

VBPL quy 

định cụ thể 

trước năm 

1993 về giao 

đất 
 2.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến 
nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 100, 101 Luật Đất 

đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 2.1.3. Quyết định giao đất (Từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 
Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 2.1.4. Quyết định cho thuê đất (Từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 

Luật Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 2.1.5. Quyết định giao đất, giao rừng 
(Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) 

Đơn vị tư 
vấn, kiểm lâm 

UBND 
huyện 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 2.1.6. Quyết định giao đất, cho thuê 

đất (Từ năm 2011 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 
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 2.1.7. Sổ lâm bạ Cơ quan kiểm 
lâm sở tại 

UBND 
huyện 

Điều 5, 13, 14 Nghị 
định số 02/CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 2.1.8. Một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất theo quy định tại 
Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

  Điều 100 Luật Đất đai 

2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 2.1.9. Xác nhận của Ủy ban nhân cấp 

xã là đất đang sử dụng và không có 

tranh chấp đối với trường hợp quy 

định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 

2013 

UBND xã UBND xã Điều 101 Luật Đất đai 

năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 2.1.10. Hợp đồng giao khoán đất 

trồng rừng với các chủ rừng khác 

Chủ rừng và 

người nhận 

khoán 

Chủ rừng 

và người 

nhận khoán 

Điều 5, Nghị định số 

01/1995/NĐ-CP; Điều 

8, Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP; 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

2.2. Khai thác rừng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo luật định, phải có một trong các văn bản sau: 

 2.2.1. Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đối với 

quy mô dự án thác khai thác trắng từ 

200 ha trở lên 

Sở Tài 

nguyên và 
Môi trường 

UBND tỉnh, Điều 12 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.2.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường 

đối với quy mô dự án khai thác trắng 

có diện tích nhỏ hơn 200 ha 

   

 

Điều 18 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có các văn bản sau: 
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 2.3.1. Báo cáo địa danh, khối lượng 
khai thác 

Chủ rừng UBND 
huyện 

Điều 6 Thông tư số 
21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và có các văn bản sau: 

 2.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 3.4.2. Bảng kê lâm sản Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.5. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 2.4, phải có văn bản sau: 
 2.5.1. Bảng kê lâm sản Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

Kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 
số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 3: Tuân thủ quy định về khai thác tận dụng trên diện tích rừng tự nhiên chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác 

3.1. Tuân thủ quy định pháp lý về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích sử dụng khác, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt 

bằng, phải có các văn bản sau: 
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 3.1.1. Quyết định phê duyệt phương 
án bồi thường giải phóng mặt bằng 

bao gồm: Bản đồ khu vực rừng 

chuyển đổi, trạng thái rừng chuyển 

đổi 

Ban Bồi 
thường giải 

phóng mặt 

bằng cấp 

huyện 

UBND 
huyện 

Điều 29 Nghị Định 
23/2006/NĐ-CP; Điều 

8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 3.1.2. Các văn bản cho phép chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất rừng sang 

mục đích sử dụng đất khác 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT/Phòng 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

UBND tỉnh Điều 3 Nghị quyết 49; 

Điều 29 Nghị định số 

23/2006/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 3.1.3. Quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường hoặc 

kế hoạch bảo vệ môi trường 

     

 3.1.3.1. Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với quy mô dự án chuyển đổi 

mục đích sử dụng rừng: Diện tích từ 

5 ha trở lên đối với rừng phòng hộ; 

Diện tích từ 10 ha trở lên đối với các 

loại rừng khác 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

UBND tỉnh Điều 12 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 3.1.3.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường 

dự án chuyển đổi mục đích sử dụng 

có diện tích nhỏ hơn diện tích được 

quy định tại bằng chứng 3.1.3.1. 

  
 

 

Điều 18 Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP 

  

3.2. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có các văn bản sau: 

 3.2.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai 

thác 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

tư vấn 

UBND 

huyện 

Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 
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      01/2012/TT- 
BNNPTNT 

3.3. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và có các văn bản sau: 

 3.3.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 3.3.2. Bảng kê lâm sản Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

3.4. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 3.3, phải có văn bản sau: 

 3.4.1. Bảng kê lâm sản Chủ rừng 

hoặc đơn vị 
khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 4: Tuân thủ quy định về khai thác tận dụng rừng tự nhiên trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, nghiên cứu 

khoa học và đào tạo 

4.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

 4.1.1. Quyết định giao đất (Trước 

ngày 15/10/1993) 

 UBND tỉnh, 

UBND 
huyện 

Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

1993 về giao đất 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

Không có 

VBPL quy 

định cụ thể 

trước năm 
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      1993 về giao 
đất 

 4.1.2. Quyết định giao đất, giao 

rừng (Từ ngày 15/10/1993 đến 

1/7/2004) 

Đơn vị tư 

vấn, kiểm lâm 

UBND 

huyện 
Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02. CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 4.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

 

Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 100, 101 Luật Đất 

đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 4.1.4. Quyết định giao đất (Từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 

Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

 4.1.5. Quyết định cho thuê đất (Từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 

Luật Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 4.1.6. Quyết định giao rừng gắn liền 

với giao đất, cho thuê đất (Từ năm 

2011 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

 4.1.7. Quyết định giao rừng Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

Mục II Thông tư số 

38/2007/TT-BNN 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 4.1.8. Sổ lâm bạ Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

UBND 

huyện 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 



182 
 

 

 4.1.9. Một trong các loại giấy tờ về 
quyền sử dụng đất theo quy định tại 

Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

  Điều 100 Luật Đất đai 
2013 

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT 

 

 4.1.10. Xác nhận của Ủy ban nhân 

cấp xã là đất đang sử dụng và không 
có tranh chấp đối với trường hợp quy 

định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 

2013 

Chủ rừng UBND xã Điều 101 Luật Đất đai 

năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

 4.1.11. Hợp đồng giao khoán đất 

trồng rừng với các chủ rừng khác. 

Chủ rừng và 

người nhận 
khoán 

Chủ rừng và 

người nhận 
khoán 

Điều 5, Nghị định số 

01/1995/NĐ-CP; Điều 

8, Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP; 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

4.2.Tuân thủ quy định pháp luật trước khi được phép khai thác tận dụng, phải có một trong các văn bản sau: 

 4.2.1. Hồ sơ thiết kế lâm sinh Chủ rừng Cơ quan có 
thẩm quyền 

Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 4.2.2. Kế hoạch đào tạo Chủ rừng Cơ quan có 

thẩm quyền 

Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 4.2.3. Đề tài nghiên cứu khoa học Chủ rừng Cơ quan có 

thẩm quyền 

Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.3. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn bản sau: 
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 4.3.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai 
thác 

Chủ rừng UBND xã Điều 8 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

 4.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 
dấu búa kiểm lâm 

Chủ rừng 
hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 
kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 
số 44/2006/QĐ- 

BNN;Điều 9, Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 4.4.2. Bảng kê lâm sản Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.5. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 4.4, phải có văn bản sau: 

 4.5.1. Bảng kê lâm sản Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 5: Tuân thủ quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh trong rừng tự nhiên 

5.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

 5.1.1. Quyết định giao đất (Trước 

ngày 15/10/1993) 

 UBND tỉnh, 

UBND 

huyện 

Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

1993 về giao đất 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Không có 

VBPL quy 

định cụ thể 

trước năm 
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      1993 về giao 
đất 

 5.1.2. Quyết định giao đất, giao rừng 

(Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) 

Đơn vị tư 

vấn, kiểm lâm 

UBND 

huyện 
Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 5.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến 
nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 
Điều 100, 101 Luật Đất 

đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

 5.1.4. Quyết định giao đất (Từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 

Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 5.1.5. Quyết định cho thuê đất (Từ 
ngày 15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 
huyện 

UBND 
huyện 

 

Điều 35 Luật Đất đai 

2003; Điều 56 Luật Đất 

đai năm 2013 

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT 

 

 5.1.6 Quyết định giao rừng gắn liền 

với giao đất, cho thuê đất (Từ năm 

2011 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 5.1.7. Quyết định giao rừng Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

UBND 

huyện 

Mục II Thông tư số 

38/2007/TT-BNN 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 5.1.8. Sổ lâm bạ Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 
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 5.1.9. Một trong các loại giấy tờ về 
quyền sử dụng đất theo quy định tại 

Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

  Điều 100 Luật Đất đai 
2013 

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT 

 

 5.1.10. Xác nhận của Ủy ban nhân 

cấp xã là đất đang sử dụng và không 

có tranh chấp đối với trường hợp quy 
định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 

2013 

 UBND xã Điều 101 Luật Đất đai 

năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 5.1.11. Hợp đồng giao khoán đất 

trồng rừng với các chủ rừng khác. 

Chủ rừng và 

người nhận 
khoán 

Chủ rừng và 

người nhận 
khoán 

Điều 5 Nghị định số 

01/1995/NĐ-CP; Điều 

8 Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

5.2. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn bản sau: 

 5.2.1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai 
thác 

Chủ rừng UBND 
huyện đối 

với rừng tự 

nhiên; 

UBND xã 

đối với rừng 

trồng 

Điều 9 Thông tư số 
21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

5.3. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

 5.3.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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 5.3.2. Bảng kê lâm sản Cơ quan kiểm 
lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 
số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

5.4. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 5.3, phải có văn bản sau: 

 5.4.1. Bảng kê lâm sản Chủ rừng 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 6: Tuân thủ quy định về tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh trong rừng trồng 

6.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau đây: 

 6.1.1. Quyết định giao đất (Trước 
ngày 15/10/1993) 

 UBND tỉnh, 
UBND 

huyện 

Không có VBPL quy 
định cụ thể trước năm 

1993 về giao đất 

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Không có 
VBPL quy 

định cụ thể 

trước năm 

1993 về giao 

đất 
 6.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 100, 101 Luật Đất 

đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 6.1.3. Quyết định giao đất (Từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 

Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 
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 6.1.4. Quyết định cho thuê đất (Từ 
ngày 15/10/1993 đến nay) 

Đơn vị tư 
vấn, kiểm lâm 

UBND 
huyện 

 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 

Luật Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT 

 

 6.1.5.Quyết định giao đất, giao rừng 

(Từ ngày 15/10/1993 đến 1/7/2004) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP; Điều 9, 

12, 17 Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

 6.1.6. Quyết định giao đất, cho thuê 

đất (Từ năm 2011 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

Điều 5, 9, 11 Thông tư 

số 07/2011/TTLT- 

BNNPTNT-BTNMT 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 6.1.7. Sổ lâm bạ Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

UBND 

huyện 

Điều 5, 13, 14 Nghị 

định số 02/CP 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

 6.1.8. Một trong các loại giấy tờ về 
Quyền sử dụng đất theo quy định tại 

Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

  Điều 100 Luật Đất đai 
2013 

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT 

 

 6.1.9. Xác nhận của Ủy ban nhân cấp 

xã là đất đang sử dụng và không có 

tranh chấp đối với trường hợp quy 

định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 

2013 

 UBND xã Điều 101 Luật Đất đai 

năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

 6.1.10. Hợp đồng giao khoán đất 

trồng rừng với các chủ rừng khác. 

Chủ rừng và 

người nhận 
khoán 

Chủ rừng và 

người nhận 
khoán 

Điều 5, Nghị định số 

01/1995/NĐ-CP; Điều 

8, Nghị định số 

135/2005/NĐ-CP; 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

6.2. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác, phải có văn bản sau: 
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 6.2.1. Báo cáo địa danh, khối lượng 
khai thác 

Chủ rừng UBND xã Điều 6 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

6.3. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và phải có các văn bản sau: 

 6.3.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 6.3.2. Bảng kê lâm sản Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

6.4. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm quy định tại Chỉ số 6.3, phải có văn bản sau: 

 6.4.1.Bảng kê lâm sản Chủ rừng 

hoặc đơn vị 
khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 7: Đáp ứng các quy định về khai thác gỗ rừng trồng trong vƣờn nhà, trang trại và cây trồng phân tán 

7.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ khai thác, phải có các văn bản sau : 
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 7.1.1. Báo cáo địa danh, khối lượng 
khai thác 

Chủ lâm sản UBND xã Điều 7 Thông tư số 
21/2016/TT- 

BNNPTNT; Điều 9 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

7.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm khai thác từ rừng trồng và gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

 7.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Chủ lâm sản Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 7.2.2. Bảng kê lâm sản Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 
Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

7.3. Gỗ khai thác không thuộc đối tượng đóng dấu búa kiểm lâm theo quy định tại Chỉ số 7.2, phải có văn bản sau: 

 7.3.1. Bảng kê lâm sản Chủ lâm sản 
hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 
số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 8: Tuân thủ quy định về khai thác gỗ cao su 

8.1. Tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, phải có một trong các văn bản sau: 

 8.1.1. Quyết định giao đất (Trước 

ngày 15/10/1993) 

 UBND 

tỉnh/huyện 
Không có VBPL quy 

định cụ thể trước năm 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Không có 

VBPL quy 
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    1993 về giao đất PTNT định cụ thể 
trước năm 

1993 về giao 

đất 
  

8.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (Từ ngày 15/10/1993 đến 

nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 48, 49, 51 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 100, 101 Luật Đất 

đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 
PTNT 

 

 
 

 

8.1.3. Quyết định giao đất (Từ ngày 

15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 
Điều 32, 33, 34 Luật 

Đất đai năm 2003; 

Điều 53, 54, 55 Luật 
Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

  

8.1.4. Quyết định cho thuê đất (Từ 

ngày 15/10/1993 đến nay) 

Địa chính cấp 
huyện 

UBND 
huyện 

Điều 35 Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 56 

Luật Đất đai năm 2013 

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT 

 

 8.1.5. Một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất theo quy định tại 

Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 

   

Điều 100 Luật Đất đai 

năm 2013 

Phòng Nông 
nghiệp và 

PTNT 

 

 8.1.6. Xác nhận của Ủy ban nhân cấp 

xã là đất đang sử dụng và không có 

tranh chấp đối với trường hợp quy 

định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 

2013 

Địa chính cấp 

huyện 

UBND 

huyện 

 

 

Điều 101 Luật Đất đai 

năm 2013 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

8.2. Tuân thủ quy định về lưu trữ hồ sơ trong khai thác phải, có các văn bản sau: 
  

 

8.2.1. Báo cáo địa danh, khối lượng 

khai thác 

Chủ rừng   
Điều 7 Thông tư số 

21/2016/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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8.2.2. Bảng kê lâm sản Chủ rừng Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 5 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 40/2015 

TT-BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 2, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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NGUYÊN TẮC II: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ GỖ TỊCH THU (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu 

chí/Ch  

số 

 

 
Bằng chứng 

 

 
Lập bởi 

 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy 

định phƣơng 

pháp kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ quy định về lƣu trữ hồ sơ gỗ tịch thu đã xử lý 

1.1. Tuân thủ quy định về gỗ tịch thu đã xử lý, phải có các bằng chứng sau: 

 1.1.1. Hợp đồng mua bán/Hợp 

đồng mua bán tài sản đem bán đấu 
giá 

Trung tâm 

bán đấu giá 

chuyên 

nghiệp hoặc 

doanh nghiệp 

bán đấu giá 

tài sản hoặc 

Hội đồng bán 

đấu giá tài 

sản cấp huyện 

Trung tâm 

bán đấu giá 

chuyên 

nghiệp hoặc 

doanh nghiệp 

bán đấu giá 

tài sản hoặc 

Hội đồng bán 

đấu giá tài 

sản cấp huyện 

Điều 35 Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 

 1.1.2. Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu 
giá 

Trung tâm 

bán đấu giá 
chuyên 

nghiệp hoặc 

doanh nghiệp 

bán đấu giá 

tài sản hoặc 

Hội đồng bán 

đấu giá tài 

sản cấp huyện 

Trung tâm 

bán đấu giá 
chuyên 

nghiệp hoặc 

doanh nghiệp 

bán đấu giá 

tài sản hoặc 

Hội đồng bán 

đấu giá tài 

sản cấp huyện 

Điều 46 Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 
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 1.1.3. Hoá đơn theo quy định của 
Bộ Tài chính 

  Điều 16 Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 
Thông tư số 40/2015 

TT-BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

 

 1.1.4. Bảng kê lâm sản Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Điều 16 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

 

1.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác tại rừng có chiều dài ≥ 1 m, chiều dày ≥5 cm 

và chiều rộng ≥ 20 cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và văn bản sau: 

 1.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 1, Quyết định số 

107/2007/QĐ-BNN 
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NGUYÊN TẮC III: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU GỖ (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu 

chí/Ch  

số 

 

 
Bằng chứng 

 

 
Lập bởi 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận 

bởi 

 

 

VBPL quy định về bằng 

chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy định 

phƣơng pháp 

kiểm tra 

Tiêu chí 1: Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan 

1.1. Tuân thủ quy định pháp luật về thủ tục hải quan, phải có các văn bản sau: 

 1.1.1 Tờ khai hàng hóa nhập 

khẩu lâm sản 

Nhà nhập 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Luật Hải quan 2014; Điều 

25 Nghị định số 
08/2015/NĐ-CP; Điều 10 

Thông tư số 01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 16 

Thông tư số 38/2015/TT- 

BTC 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

 1.1.2. Hợp đồng mua bán hoặc 

tương đương 

Nhà xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

 1.1.3. Hóa đơn thương mại khi 

có giao dịch thương mại 

Nhà xuất 

khẩu 

Nhà xuất 

khẩu 

 

Điều 16 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

 1.1.4. Vận tải đơn (hoặc các 

chứng từ vận tải khác có giá trị 

tương đương theo quy định của 

pháp luật) 

Tổ chức vận 

tải 

Tổ chức vận 

tải 

Điều 16 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 
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 1.1.5. Bảng kê lâm sản nhập 
khẩu 

Nhà xuất 
khẩu 

Nhà xuất 
khẩu 

Điều 10, Thông tư số 
01/2012/BNNPTNT 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

 1.1.6. Dựa theo nguồn gốc gỗ 

nhập khẩu, yêu cầu có một trong 
các bằng chứng sau: 

     

  

1.1.6.1 Giấy phép CITES của 

nước xuất khẩu đối với các loại 

gỗ thuộc danh mục các Phụ lục I, 

II và III của Công ước CITES. 

Tổ chức của 

nước xuất 

khẩu 

Cơ quan 

quản lý 

CITES nước 

xuất khẩu 

Nghị định số 

82/2006/NĐ-CP; Điều 5 

Nghị định 98/2011/NĐ- 

CP; Thông tư số 

04/2015/TT-BNNPTNT 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

  
 

1.1.6.2 Giấy phép FLEGT 

Tổ chức của 

nước xuất 

khẩu 

Cơ quan cấp 

phép FLEGT 

tại nước xuất 

khẩu 

 
VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

  
1.1.6.3 Bảng tự kê khai thể hiện 

trách nhiệm giải trình về tính 

hợp pháp của gỗ 

Nhà nhập 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu; Cơ 

quan kiểm 
lâm 

 
 

VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 
định 

 1.1.7. Tùy thuộc theo nhóm rủi 

ro (như quy định tại bảng 2 của 

Phụ lục V),  yêu cầu có một 

trong các bằng chứng sau: 

     

  
1.1.7.1 Chứng chỉ tự nguyện 

hoặc hệ thống chứng chỉ quốc 

gia do VNTLAS công nhận 

Tổ chức của 

nước xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 
quan cửa 

khẩu; Cơ 

quan kiểm 

lâm 

VN sẽ ban hành VBQPPL 
quy định 

VN sẽ ban 
hành 

VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban hành 
VBQPPL quy 

định 
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1.1.7.2 Tài liệu khai thác hợp 

pháp phù hợp với pháp luật và 

quy định của quốc gia khai thác 

(HS 4403, 4406, 4407) 

Cơ quan liên 
quan của 

nước xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 
quan cửa 

khẩu; Cơ 

quan kiểm 

lâm 

VN sẽ ban hành VBQPPL 
quy định 

VN sẽ ban 
hành 

VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban hành 
VBQPPL quy 

định 

 1.1.7.3 Tài liệu bổ sung thay thế 

thể hiện tính hợp pháp của gỗ phù 

hợp với pháp luật của quốc gia 

khai thác (trong trường hợp quốc 

gia khai thác không yêu cầu tài 

liệu khai thác đối với sản 

phẩm sơ chế, hoặc nhà nhập 

khẩu không thể có được tài liệu 

khai thác đối với sản phẩm hỗn 

hợp) 

Tổ chức 

và/hoặc cơ 

quan liên 

quan của 

nước xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu; Cơ 

quan kiểm 

lâm 

VN sẽ ban hành VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy 

định 

Tiêu chí 2: Tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật và đóng dấu búa kiểm lâm 

2.1. Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật đối với gỗ và các sản phẩm của gỗ, phải có văn bản sau: 

 2.1.1. Giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật đối với gỗ tròn, gỗ 

xẻ, pallet, mùn cưa 

Chủ lâm sản 
nhập khẩu 

Cơ quan 
kiểm dịch 

thực vật Việt 

Nam 

Điều 1 Thông tư số 
30/2012/TT-BNNPTNT; 

Điều 7 Thông tư số 
33/2014/TT-BNNPTNT 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông tư 

số 38/2015/TT- 

BTC 

2.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa hoặc dấu 

hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu, nếu không thì phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

 
 

 

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ 

đóng dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định số 

44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, Chương 

III, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  

2.2.2. Bảng kê lâm sản 
Nhà nhập 

khẩu 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

Điều 7, 8, Quyết định số 

44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan Mục 3, Thông tư 

số 01/2012/TT 
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tại kiểm lâm 

các cấp 

BNNPTNT 
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NGUYÊN TẮC IV: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN, MUA BÁN GỖ (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 
 

Tiêu 

chí/Ch  

số 

 

 
Bằng chứng 

 

 
Lập bởi 

 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy 

định phƣơng 

pháp kiểm tra 

Tiêu chí 1. Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ chƣa qua chế biến có nguồn gốc từ khai thác chính, tận thu từ rừng tự 

nhiên trong nƣớc 

1.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các văn bản sau: 

 1.1.1. Hoá đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính (trường hợp gỗ mua 

từ Tổ chức) 

Chủ lâm sản Chủ lâm sản Điều 12, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1, 

Thông tư 40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 1.1.2. Bảng kê lâm sản      

 1.1.2.1. Bảng kê lâm sản (trường 

hợp gỗ mua từ Hộ gia đình) 

Chủ lâm sản UBND xã Điều 12, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 1.1.2.2. Bảng kê lâm sản (trường 

hợp gỗ mua từ Tổ chức) 

Chủ lâm sản Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Điều 12, Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

1.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 
rộng ≥ 20cm, phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  

1.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 
Thông tư số 
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      01/2012/TT- 
BNNPTNT 

  
 
 

1.2.2. Bảng kê lâm sản 

 

 

Nhà nhập 

khẩu 

 
Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 2: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ chƣa qua chế biến khai thác từ rừng trồng, vƣờn nhà, trang trại và 

cây trồng phân tán 

2.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các văn bản sau: 

  
 

2.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ 

Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 13 Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.1.1. Bảng kê lâm sản Chủ lâm sản Chủ lâm sản Điều 13 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.2. Gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ rừng trồng, gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo 

hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  
 

2.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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2.2.2. Bảng kê lâm sản 

Chủ lâm sản Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 
số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 3: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ nhập khẩu chƣa qua chế biến ở trong nƣớc 

3.1. Tuân thủ quy định hồ sơ hợp pháp, phải có các văn bản sau: 

  
 

3.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ 

Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

 

 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 14 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 3.1.2. Bảng kê lâm sản Chủ lâm sản Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 14 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

3.2. Gỗ tròn nhập khẩu có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m nếu không có dấu búa hay dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất 
khẩu, phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  

 

3.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 
 

3.2.2. Bảng kê lâm sản 

Chủ lâm sản Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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Tiêu chí 4: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau xử lý tịch thu chƣa qua chế biến 

4.1.Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các văn bản sau: 

  
 

 
4.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ 

Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

 
 
 
 
 

Chủ lâm sản 

 
 
 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 16 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 4.1.2. Bảng kê lâm sản Chủ lâm sản Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 16 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

4.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều 

rộng ≥ 20cm phải có dấu búa kiểm lâm và các văn bản sau: 
  

 

4.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan kiểm 

lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 
 

4.2.2. Bảng kê lâm sản 

Chủ lâm sản Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 5: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau chế biến (kể cả gỗ tròn đã cắt khúc) có nguồn gốc từ 

gỗ tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu 

5.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp, phải có các văn bản sau: 
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5.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ 

Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

 
 
 
 
 

Chủ lâm sản 

 
 
 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 17 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 5.1.2. Bảng kê lâm sản Chủ lâm sản Cơ quan 
kiểm lâm sở 

tại 

Điều 17 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

5.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  
 

5.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan 

Kiểm lâm sở 

tại 

Cơ quan 

Kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
  

 
 

5.2.2. Bảng kê lâm sản 

Cơ quan 

Kiểm lâm sở 

tại 

Cơ quan 

Kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8 Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 

Chương III, 

Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 6: Tuân thủ quy định về mua bán, vận chuyển gỗ, sản phẩm gỗ sau chế biến (kể cả gỗ tròn đã cắt khúc) từ gỗ rừng trồng 

tập trung 

6.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ hợp pháp, phải có các văn bản sau: 
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6.1.1. Hoá đơn theo quy định của Bộ 

Tài chính (trường hợp gỗ mua từ Tổ 

chức) 

 
 
 
 
 

Chủ lâm sản 

 
 
 
 
 

Chủ lâm sản 

Điều 17 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 

Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 6.1.2. Bảng kê lâm sản Chủ lâm sản Chủ lâm sản Điều 17 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

6.2. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m phải có dấu búa kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 

  

 
6.2.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 

dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan kiểm 
lâm sở tại 

Cơ quan 
kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

  
 
 

6.2.2. Bảng kê lâm sản 

Chủ lâm sản Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 7: Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản phục vụ việc xác minh cho xuất khẩu 

7.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ lâm sản xuất khẩu hợp pháp phục vụ việc xác minh cho xuất khẩu, phải có các văn bản sau: 
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 7.1.1. Hợp đồng mua bán hoặc tương 
đương 

Nhà xuất 
khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

VN sẽ ban hành 
VBQPPL quy định 

VN sẽ ban 
hành 

VBQPPL 

quy định 

VN sẽ ban 
hành VBQPPL 

quy định 

 7.1.2 Hóa đơn thương mại Nhà xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Thông tư số 

38/2015/TT BTC 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông 

tư số 

38/2015/TT- 

BTC 

 7.1.3. Bảng kê lâm sản xuất khẩu Nhà xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Điều 5 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông 

tư số 

38/2015/TT- 

BTC 

 7.1.4. Một hoặc các tài liệu bổ sung 

khác theo các giai đoạn cụ thể của 

chuỗi cung ứng của các nguồn gốc 

gỗ khác nhau (VD: Biên bản đóng 

dấu búa kiểm lâm) để cung cấp bằng 
chứng về tính hợp pháp của gỗ cho 

lô hàng 

Nhà xuất 

khẩu 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy định 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Sẽ xây dựng 

VBQPPL 

 

 
 

NGUYÊN TẮC V: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ BIẾN GỖ (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu 

chí/Ch  

số 

 

 
Bằng chứng 

 

 
Lập bởi 

 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy 

định phƣơng 

pháp kiểm tra 

Tiêu chí 1. Tuân thủ quy định đối với cơ sở chế biến 

1.1. Tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy, phải có văn bản sau: 
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 1.1.1. Thiết kế và thẩm duyệt thiết 
kế về phòng cháy chữa cháy 

Hộ gia đình Cảnh sát 
PCCC tỉnh 

Điều 15 và Phụ lục 4 

Nghị định số 

79/2014/NĐ-CP 

Người đứng 
đầu tổ chức, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện, cảnh 

sát PCCC 

Điều 18, Nghị 
định số 

79/2014/NĐ- 

CP 

1.2. Tuân thủ quy định về công tác an toàn - vệ sinh lao động. 

 1.2.1. Có nội quy về an toàn lao 
động 

Hộ kinh 
doanh 

Cơ quan 
chức năng 

về an toàn 

và vệ sinh 

lao động 

Bộ Luật Lao động 
2012: Chương IX, 

Khoản 1 Điều 137, 

Điều 138 Bộ Luật Lao 

động 10/2012/QH 13 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 4, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Tiêu chí 2. Tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp đƣa vào chế biến 

2.1.Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ khai thác từ rừng của Hộ gia đình, phải có văn bản sau: 

 2.1.1. Bảng kê lâm sản      

  
2.1.1.1. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

khai thác từ rừng tự nhiên 

Cộng đồng, 

hộ gia đình, 

cá nhân 

UBND xã Điều 12, 20 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.1.1.2. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

khai thác từ rừng trồng 

Cộng đồng, 

hộ gia đình, 

cá nhân 

Cộng đồng, 

hộ gia đình, 

cá nhân 

Điều 1 Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT; Điều 20 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.2. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ mua từ Tổ chức, phải có các văn bản sau: 
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 2.2.1. Hóa đơn theo quy định của Bộ 
Tài chính 

Tổ chức bán 
lâm sản 

Chủ lâm sản Điều 20 Thông tư số 
01/2012/TT- 

BNNPTNT; Điều 1 
Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.2.2. Bảng kê lâm sản      

 2.2.2.1. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

khai thác từ rừng tự nhiên 

Tổ chức bán 

lâm sản 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 12, 20 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 2.2.2.2. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

khai thác từ rừng trồng 
Tổ chức bán 
lâm sản 

Tổ chức bán 
lâm sản 

Điều 1 Thông tư số 
40/2015/TT- 

BNNPTNT; Điều 20 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.2.2.3. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 
nhập khẩu 

Tổ chức bán 
lâm sản 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 14, 20 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 2.2.2.4. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

xử lý tịch thu 

Tổ chức bán 

lâm sản 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 16, 20 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.3. Tuân thủ quy định về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với gỗ mua từ Hộ gia đình, phải có các tài liệu sau: 
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 2.3.1. Bảng kê lâm sản      

 2.3.1.1. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

khai thác từ rừng tự nhiên 

Cộng đồng, 

hộ gia đình, 

cá nhân 

Cơ quan 

kiêm lâm sở 

tại đối với 

gỗ sau chế 

biến; UBND 

xã đối với 

gỗ chưa qua 

chế biến 

Điều 12, 20 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.3.1.2. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

khai thác từ rừng trồng 

Cộng đồng, 

hộ gia đình, 

cá nhân 

Cộng đồng, 

hộ gia đình, 

cá nhân 

Điều 1 Thông tư số 

40/2015/TT- 

BNNPTNT; Điều 20 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

 2.3.1.3. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

nhập khẩu 

Cộng đồng, 

hộ gia đình, 
cá nhân 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 14, 20 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 2.3.1.4. Bảng kê lâm sản đối với gỗ 

xử lý tịch thu 

Cộng đồng, 

hộ gia đình, 
cá nhân 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 16, 20 Thông tư 

số 01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 
các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 
Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

2.4. Gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m được khai thác từ rừng tự nhiên và gỗ rừng trồng thuộc loài nguy cấp, quý, 

hiếm, gỗ nhập khẩu trong trường hợp không có dấu búa hoặc ký hiệu đặc biệt của nước xuất khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu phải có dấu búa 

kiểm lâm theo quy định và các văn bản sau: 
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 2.4.1. Biên bản xác nhận gỗ đóng 
dấu búa kiểm lâm 

Cơ quan kiểm 
lâm sở tại 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 
số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 
kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 
Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
 2.4.2. Bảng kê lâm sản Chủ lâm sản 

hoặc đơn vị 

khai thác 

Cơ quan 

kiểm lâm sở 

tại 

Điều 7, 8, Quyết định 

số 44/2006/QĐ-BNN; 

Điều 9 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan 

kiểm lâm 

các cấp 

Mục 3, 

Chương III, 

Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 
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NGUYÊN TẮC VI: TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu 

chí/Ch  

số 

 

 
Bằng chứng 

 

 
Lập bởi 

 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy 

định phƣơng 

pháp kiểm tra 

Tiêu chí 1. Tuân thủ quy định về thủ tục hải quan 

1.1. Tuân thủ quy định về hồ sơ xuất khẩu hợp pháp, phải có các văn bản sau: 

 1.1.1. Tờ khai hải quan hàng hóa 

xuất khẩu theo quy định hiện hành 

(bản chính) 

Chủ lâm sản Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Điều 24 Luật Hải quan 

năm 2014; 

Điều 25, Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP; 

Điều 16 Thông tư số 
38/2015/TT-BTC 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, Thông 

tư số 

38/2015/TT- 

BTC 

 1.1.2. Hợp đồng mua bán hoặc 

tương đương 

Chủ lâm sản Chủ lâm sản  
VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 

VN sẽ ban 

hành VBQPPL 

quy định 

 1.1.3. Hóa đơn thương mại (đối với 

gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu có thuế 

xuất khẩu) 

Chủ lâm sản Chủ lâm sản  
VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy định 

VN sẽ ban 

hành 

VBQPPL 

quy định 

 

VN sẽ ban 

hành VBQPPL 
quy định 

 1.1.4. Bảng kê lâm sản    

Điều 5 Thông tư số 

01/2012/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, T/tư 

38/2015/TT- 

BTC 
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 1.1.5.   Giấy   phép   của   cơ   quan 
CITES Việt Nam đối với sản phẩm 

làm  từ  gỗ  thuộc  Phụ  lục  II  của 

Công ước CITES. 

Cơ quan quản 
lý CITES 

Việt Nam 

Cơ quan quản 
lý CITES 

Việt Nam 

Điều 8 Thông tư số 

04/2015/TT- 

BNNPTNT; Điều 16 

Thông tư số 
38/2015/TT-BTC 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Mục 3, T/tư 

38/2015/TT- 

BTC 

  

1.1.6. Giấy phép FLEGT đối với thị 

trường Liên minh 

Cơ quan quản 

lý CITES 

Việt Nam 

Cơ quan quản 

lý CITES 

Việt Nam 

 

VN sẽ ban hành 

VBQPPL quy định 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

VN sẽ ban 

hành VBQPPL 

quy định 

Tiêu chí 2. Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật 

2.1. Tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật đối với gỗ và các sản phẩm gỗ, phải có văn bản sau: 

 2.1.1. Giấy chứng nhận kiểm dịch 

thực vật đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, 

pallet, mùn cưa 

Cơ quan kiểm 

dịch thực vật 

của Việt Nam 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Điều 1 Thông tư số 

30/2014/TT- 

BNNPTNT; Điều 10 
Thông tư số 

33/2014/TT- 

BNNPTNT 

Cơ quan hải 

quan cửa 

khẩu 

Nghị định số 

154/2005/NĐ- 

CP, Thông tư 

số 

194/2010/TT- 

BTC 
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NGUYÊN TẮC VII: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH) 

Tiêu 

chí/Ch  

số 

 

 
Bằng chứng 

 

 
Lập bởi 

 

Đƣợc phê 

duyệt hoặc 

xác nhận bởi 

 

 

VBPL quy định về 

bằng chứng 

 

 

Cơ quan 

Kiểm tra 

 

VBPL quy 

định phƣơng 

pháp kiểm tra 

Tiêu chí 1. Tuân thủ quy định về thuế 

1.1. Tuân thủ quy định về kê khai, đăng ký và nộp thuế 

 1.1.1. Không có trong danh sách 

công khai tin tổ chức, cá nhân kinh 

doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế 

Chủ lâm sản Cơ quan thuế Điều 70, Thông tư số 

156/2013/TT-BTC; 

Văn bản số 815/TCT- 

KK của Tổng cục thuế. 

Cơ quan 

thuế 

Thông tư số 

28/2011/TT - 

BTC; Quyết 

định số 

694/QĐ- 

TCHQ 
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PHỤ LỤC V/PHỤ ĐÍNH 2. KIỂM SOÁT CHUỖI CUNG ỨNG 
 
 
 
 

Giới thiệu 
 

Phụ đính này, thông qua 6 bảng dưới đây, mô tả nội dung của Hồ sơ lâm sản tại mỗi 

điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi cung ứng và yêu cầu lưu trữ hồ sơ đối với Tổ 

chức, Hộ gia đình và Cơ quan kiểm lâm. 
 

Đối với Tổ chức: 
 

- Bảng 1. Quản lý thông tin về các nguồn gỗ của Tổ chức tại các điểm đầu vào của 

chuỗi cung ứng 
 

- Bảng 2. Quản lý thông tin về gỗ lưu thông trong Hệ thống VNTLAS sau các điểm 

đầu vào của chuỗi cung ứng đối với gỗ rừng tự nhiên, nhập khẩu và gỗ sau xử lý tịch 

thu của Tổ chức 
 

- Bảng 3. Quản lý thông tin về gỗ lưu thông trong Hệ thống VNTLAS sau các điểm 

đầu vào của chuỗi cung ứng đối với gỗ rừng trồng, gỗ vườn nhà, trang trại, cây trồng 

phân tán và gỗ cao su của Tổ chức 
 

Đối với Hộ gia đình: 
 

- Bảng 4. Quản lý thông tin các nguồn gỗ của Hộ gia đình tại các điểm đầu vào của 

chuỗi cung ứng 
 

- Bảng 5. Quản lý thông tin về gỗ lưu thông trong Hệ thống VNTLAS sau các điểm 

đầu vào của chuỗi cung ứng đối với gỗ rừng tự nhiên, nhập khẩu và gỗ sau xử lý tịch 

thu của Hộ gia đình 
 

- Bảng 6. Quản lý thông tin về gỗ lưu thông trong Hệ thống VNTLAS sau các điểm 

đầu vào của chuỗi cung ứng đối với gỗ rừng trồng, gỗ từ vườn nhà, trang  trại, cây 

trồng phân tán và gỗ cao su của Hộ gia đình 
 

Hồ sơ lâm sản là một cấu phần quan trọng của Hệ thống VNTLAS. Theo quy định của 

Chính phủ, hồ sơ lâm sản phải được lập tại từng điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi 

cung ứng cho cả Tổ chức và Hộ gia đình. Hồ sơ lâm sản là một bộ giấy tờ chứng minh 

tính hợp pháp của các lô gỗ giao dịch tương ứng. 
 

Các điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi cung ứng, như được mô tả trong Mục 6 của 

Phụ lục V, bao gồm: 
 
 

1. Nguồn gỗ vào VNTLAS: 
 

(1a) Gỗ từ khai thác chính rừng tự nhiên trong nước (Tổ chức) 

(1b) Gỗ tận dụng, tận thu từ rừng tự nhiên trong nước (Tổ chức và Hộ gia đình) 

(1c) Gỗ khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng trồng phòng hộ (Tổ chức và Hộ gia 

đình) 

(1d) Gỗ khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng trồng sản xuất (Tổ chức và Hộ gia 
đình) 

(1e-1) Gỗ cao su (Tổ chức) 

(1e-2) Gỗ cao su, gỗ từ vườn nhà, trang trại, cây phân tán (Hộ gia đình) 
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(1f) Gỗ sau xử lý tịch thu (Tổ chức và Hộ gia đình) 

(1g) Gỗ nhập khẩu (Tổ chức và Hộ gia đình) 

 
2. Vận chuyển, giao dịch lâm sản lần 1 

 

3. Vận chuyển, giao dịch lâm sản lần 2 
 

4. Các lần vận chuyển, giao dịch lâm sản tiếp theo (lần n) 
 

5. Chế biến 
 

6. Xuất khẩu 
 

Trong Hệ thống VNTLAS, hồ sơ lâm sản có thể được kiểm tra trong những trường 

hợp sau: 
 

- Phê duyệ t, xác nhậ n và kiể m tra bằ ng chứ ng: Theo Phụ đính 1A và 1B của 

Phụ lục V, các tài liệu trong hồ sơ lâm sản được Cơ quan kiểm lâm và các chủ 

thể xác minh phê duyệt, xác nhận và kiểm tra. 
 

 

-  Đánh  giá  H ệ  thống phân loạ i tổ  chứ c (OCS): Tính tuân thủ pháp luật của 

Tổ chức được đánh giá định kỳ trong Hệ thống OCS. Tần xuất đánh giá phân 

loại Tổ chức được xác định dựa trên tình trạng rủi ro của Tổ chức (Nhóm 1 

hoặc Nhóm 2). Các tài liệu có trong hồ sơ lâm sản thuộc trách nhiệm của Tổ 

chức phải được kiểm tra (tài liệu được lưu giữ trong vòng 5 năm). 
 
 

- Trách nhiệ m giả i trình: Tổ chức và Hộ gia đình sẽ chịu trách nhiệm về  

tính chính xác của thông tin và tính hợp pháp của các nguồn gỗ, kể cả  nguồn  

gỗ trong nước. Hồ sơ lâm sản là một trong những nguồn thông tin chính của 

Tổ chức và Hộ gia đình khi thực hiện trách nhiệm giải trình đối với một giao 

dịch gỗ. 
 

Ngoài ra, hồ sơ lâm sản là cơ sở để Tổ chức báo cáo hàng tháng hoặc hàng quý về tình 

hình nhập xuất lâm sản, tuân thủ các yêu cầu về báo cáo của các cơ quan chính phủ 

theo quy định pháp luật cho phép đối chiếu khối lượng gỗ. 
 

Như được minh họa trong Sơ đồ 1, tại tất cả các giai đoạn giao dịch trong chuỗi cung 

ứng, người bán lâm sản chuẩn bị 01 bảng kê cho lô gỗ đang bán. Bảng kê này sẽ được 

chuyển cho người mua lâm sản và được người mua lâm sản lưu giữ, và người bán giữ 

01 bản sao của bảng kê đó. 
 

Bả ng kê lâm sả n 1 do chủ đầu tiên của lô gỗ lập tại điểm đầu vào của chuỗi cung ứng 

trong Hệ thống VNTLAS (ví dụ: gỗ khai thác, nhập khẩu, tịch thu, v.v) và bảng kê này 

do chủ đầu tiên lưu trữ. 
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Bả ng kê lâm sả n 2 do chủ lâm sản đầu tiên lập khi bán gỗ cho chủ lâm sản thứ hai. 

Bảng kê lâm sản 2 đi kèm theo lô gỗ được bán cho chủ lâm sản thứ hai. Chủ lâm sản 

thứ hai giữ bản gốc và chủ lâm sản thứ nhất giữ bản sao của bảng kê lâm sản 2. 
 

Bả ng kê lâm sả n 3 do chủ lâm sản thứ 2 lập khi bán gỗ cho chủ lâm sản thứ ba. Bảng 

kê lâm sản 3 đi kèm theo lô gỗ được bán cho chủ lâm sản thứ ba. Chủ lâm sản thứ ba 

giữ bản gốc và chủ lâm sản thứ hai giữ bản sao của bảng kê lâm sản 3. 
 

Các giao dịch tiếp theo trong chuỗi cung ứng cũng được thực hiện theo quy trình 

tương tự. 
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BẢNG 1. QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁC NGUỒN GỖ CỦA TỔ CHỨC TẠI CÁC ĐIỂM ĐẦU VÀO CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 
 

 

STT Điểm đầu vào của 

gỗ 

Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ thông tin trong hồ sơ lâm sản 

Giấy tờ đƣợc lƣu giữ bởi Chủ gỗ 
 

(Bản chính trong vòng 5 năm) 

Giấy tờ đƣợc lƣu giữ bởi Cơ quan kiểm lâm 

(Bản chính/bản sao không thời hạn) 

1a Gỗ khai thác chính 

từ rừng tự nhiên 

trong nước 

1. Thuyết minh thiết kế khai thác 
 

2. Bản đồ khu khai thác 
 

3. Phiếu bài cây khai thác 

4. Biên bản thẩm định thiết kế khai thác ngoại nghiệp 
 

5. Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác 
 

6. Giấy phép khai thác 

7. Biên bản nghiệm thu gỗ khai thác 
 

8. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm (Đối với 

gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và 

gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày 

≥5 cm và chiều rộng ≥ 20cm) 
 

9. Bảng kê lâm sản 1 

1. Thuyết minh thiết kế khai thác (bản chính) 
 

2. Bản đồ khu khai thác (bản chính) 
 

3. Phiếu bài cây khai thác (bản chính) 

4. Biên bản thẩm định thiết kế khai thác  ngoại 

nghiệp (bản chính) 

5. Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai  thác 

(bản chính) 

6. Giấy phép khai thác rừng (bản chính) 
 

7. Biên bản nghiệm thu gỗ khai thác (bản chính) 

8. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(Đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, 

chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm) (bản chính) 

9. Bảng kê lâm sản (bản chính) 

1b Gỗ  tận  dụng,  tận 

thu  từ  rừng  tự 

nhiên 

1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác 
 

2. Một trong các giấy tờ sau (phù hợp với Nguyên tắc I, 

Tiêu chí 4 và 5 của định nghĩa gỗ hợp pháp): 

2.1. Văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác 
 

2. Một trong các giấy tờ sau: 

2.1. Văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất rừng sang mục đích sử dụng đất khác 
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  rừng sang mục đích sử dụng đất khác 
 

2.2. Dự án lâm sinh; 
 

2.3. Kế hoạch đào tạo; 

2.4. Đề án nghiên cứu khoa học. 
 

3. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm (đối với 

gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và 

gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài từ ≥ 1m, chiều 

dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm) 

4. Bảng kê lâm sản 1 

(bản chính) 
 

2.2. Dự án lâm sinh; 
 

2.3. Kế hoạch đào tạo; 

2.4. Đề án nghiên cứu khoa học. 
 

3. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, 

chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm) (bản chính) 

4. Bảng kê lâm sản 1 (bản chính) 

1c Gỗ khai thác, tận 

dụng, tận thu từ 

rừng  trồng  phòng 

hộ 

1. Thuyết minh thiết kế khai thác 
 

2. Bản đồ khu khai thác 
 

3. Giấy phép khai thác 

4. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm (đối với 

gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 1m và 

gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 

5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài  nguy cấp, quý, 

hiếm) 

5. Bảng kê lâm sản 1 (tự xác nhận) 

Tổ chức Nhóm 1: không lưu giữ bởi Cơ quan kiểm 

lâm 

Tổ chức Nhóm 2: 

1. Thuyết minh thiết kế khai thác (bản sao) 
 

2. Bản đồ khu khai thác (bản sao) 
 

3. Giấy phép khai thác (bản sao) 

4. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, 

chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) 

5. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao) 

1d Gỗ khai thác, tận 

dụng, tận thu từ 

rừng trồng sản xuất 

1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác 
 

2. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm (đối với 

gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 1m và 

Tổ chức Nhóm 1: không lưu giữ bởi Cơ quan kiểm 

lâm 

Tổ chức Nhóm 2: 
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  gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 

5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy cấp, quý, 

hiếm) 

3. Bảng kê lâm sản 1 (tự xác nhận) 

1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác – (bản 

sao) 

2. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, 

chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) 

3. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao) 

1e-1 Gỗ cao su 1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác 
 

2. Bảng kê lâm sản 1 (tự xác nhận) 

Tổ chức Nhóm 1: không lưu giữ bởi Cơ quan kiểm 

lâm 

Tổ chức Nhóm 2: 
 

1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác – (bản 

sao) 

2. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao) 

1f Gỗ sau xử lý tịch 

thu 

1. Hợp đồng mua bán/Hợp đồng mua bán tài sản đem bán 

đấu giá 

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản 

bán đấu giá 
 

3. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính 

4. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm (Đối với 

gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và chiều dài ≥ 1m, 

gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài  ≥ 1 m, chiều dày 

≥5 cm và chiều rộng ≥ 20 cm) 
 

5. Bảng kê lâm sản 1 

1. Hợp đồng mua bán/Hợp đồng mua bán tài sản 

đem bán đấu giá (bản sao) 

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản bán đấu giá (bản chính) 

3. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản 

sao) 

4. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(Đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm và 

chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp  tại rừng có 

chiều dài  ≥ 1 m, chiều dày  ≥5 cm và chiều rộng ≥ 

20 cm) (bản chính) 
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   5. Bảng kê lâm sản (bản chính) 

1g Gỗ nhập khẩu 1. Tờ khai hải quan cho gỗ nhập khẩu 
 

2. Hóa đơn thương mại khi có giao dịch thương mại 
 

3. Vận tải đơn (hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị 

tương đương theo quy định của pháp luật) 

4. Bảng kê lâm sản 1 
 

5. Dựa theo nguồn gốc gỗ nhập khẩu, yêu cầu có  một 

trong các bằng chứng sau: 

5.1 Giấy phép CITES của nước xuất khẩu đối với các loại 

gỗ thuộc danh mục các Phụ lục I, II và III của Công ước 

CITES. 

5.2 Giấy phép FLEGT 
 

5.3 Bảng tự kê khai thể hiện trách nhiệm giải trình về tính 

hợp pháp của gỗ; 

6. Tùy thuộc theo nhóm rủi ro (như Bảng 2 của Phụ lục 

V), phải bổ sung thêm một trong các bằng chứng sau: 

6.1. Chứng chỉ tự nguyện hoặc hệ thống chứng chỉ quốc 

gia do VNTLAS công nhận; 
 

6.2 Tài liệu khai thác phù hợp với pháp luật và quy định 

của quốc gia khai thác (HS 4403, 4406, 4407); 
 

6.3. Tài liệu bổ sung thay thế thể hiện tính hợp pháp của 

gỗ phù hợp với pháp luật của quốc gia khai thác (trong 

trường hợp quốc gia khai thác không yêu cầu tài liệu khai 

thác đối với sản phẩm sơ chế, hoặc nhà nhập khẩu không 

thể có được tài liệu khai thác đối với sản phẩm hỗn hợp). 

1 Tờ khai hải quan cho gỗ nhập khẩu (bản sao) 
 

2. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao); 
 

3. Dựa theo nguồn gốc gỗ nhập khẩu, yêu cầu có 

một trong các bằng chứng sau (bản sao): 

3.1 Giấy phép CITES của nước xuất khẩu đối với 

các loại gỗ thuộc danh mục các Phụ lục I, II và III 

của Công ước CITES. 

3.2 Giấy phép FLEGT 
 

3.3 Bảng tự kê khai thể hiện trách nhiệm giải trình 

về tính hợp pháp của gỗ; 

4. Tùy thuộc theo nhóm rủi ro (như bảng 2  của 

Phụ lục V), phải bổ sung thêm một trong các bằng 

chứng sau (bản sao): 

4.1. Chứng chỉ tự nguyện hoặc hệ thống chứng chỉ 

quốc gia do VNTLAS công nhận; 

4.2 Tài liệu khai thác phù hợp với pháp luật và 

quy định của quốc gia khai thác (HS 4403, 4406, 

4407); 
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BẢNG 2. QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ GỖ LƢU THÔNG TRONG VNTLAS SAU CÁC ĐIỂM ĐẦU VÀO CỦA 

CHUỖI CUNG ỨNG ĐỐI VỚI GỖ RỪNG TỰ NHIÊN, NHẬP KHẨU VÀ XỬ LÝ TỊCH THU CHO TỔ CHỨC 
 

STT Điểm kiểm 

soát quan 

trọng 

Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ hồ sơ lâm sản 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi 

Bên bán (bản chính/bản sao 

đƣợc lƣu giữ 5 năm) 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi 

Bên mua (bản chính đƣợc lƣu 

giữ 5 năm) 

Hồi sơ lâm sản đƣợc lƣu tại Cơ quan kiểm 

lâm (bản chính/bản sao lƣu giữ không thời 

hạn) 

B1 Vận chuyển, 

mua bán LS 

lần 1 

1. Hóa đơn 1 theo quy định của 
Bộ Tài chính (bản sao) 

2. Bảng  kê  lâm  sản  1   (bản 

chính) 

3. Bảng kê lâm sản 2 (bản sao) 

1. Hóa đơn 1  theo quy định của 
Bộ Tài chính (bản chính) 

2. Bảng  kê  lâm  sản  2   (bản 

chính) 

1. Hóa đơn 1 theo quy định của Bộ Tài chính 
(Bản sao) 

2. Bảng kê lâm sản 1(bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản 2 (bản chính) 

B2 Vận     chuyển, 
mua  bán  LS 

lần 2 hoặc các 

lần sau đó 

1. Hóa đơn 1 hoặc Hóa đơn (n) 

theo quy định của Bộ Tài chính 

(bản chính) 

2. Hóa  đơn  2  hoặc  Hóa  đơn 

(n+1) theo quy định của Bộ Tài 

chính (bản sao) 

3. Bảng  kê  lâm  sản  2  hoặc 

bảng kê lâm sản (n) (bản 

chính) 

4. Bảng  kê  lâm  sản  3  hoặc 

bảng  kê  lâm  sản  (n+1)  (bản 

sao) 

1. Hóa  đơn  2 hoặc  hóa  đơn 

(n+1) theo quy định của Bộ Tài 

chính (bản chính) 

2. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bảng 

kê lâm sản (n+1) (bản chính) 

1. Hóa đơn 2 hoặc Hóa đơn (n) theo quy định 
của Bộ Tài chính (bản sao) 

2. Bảng kê lâm sản 2 hoặc bảng kê lâm sản 

(n) (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bảng kê lâm sản 

(n+1) (bản chính) 

B3 Chế biến 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc  B2 

(bản chính) 

2. Hóa đơn theo quy định  của 

Bộ Tài chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

4. Sổ theo dõi nhập xuất  lâm 

sản 

1. Hóa đơn theo quy định của 

Bộ Tài chính (bản chính) 

2. Bảng kê lâm sản (bản chính) 

1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 

2. Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài  chính 

(bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản – (bản chính) 
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STT Điểm kiểm 

soát quan 

trọng 

Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ hồ sơ lâm sản 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi 

Bên bán (bản chính/bản sao 

đƣợc lƣu giữ 5 năm) 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi 

Bên mua (bản chính đƣợc lƣu 

giữ 5 năm) 

Hồi sơ lâm sản đƣợc lƣu tại Cơ quan kiểm 

lâm (bản chính/bản sao lƣu giữ không thời 

hạn) 

B4 Xuất khẩu 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc  B2 

hoặc B3 

2. Hóa đơn theo quy định  của 

Bộ Tài chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

4. Các tài  liệu  bổ  sung  khác 

theo các giai đoạn cụ thể của 

chuỗi  cung ứng  (xem  Mục 

7.1.1 của Phụ lục V) 

5. Giấy phép FLEGT (nếu xuất 

khẩu vào thị trường Liên minh) 

Hồ sơ sản phẩm gỗ sẽ được giữ 

bởi nhà nhập khẩu của quốc gia 

nhập khẩu 

Tổ chức Nhóm 1 và Tổ chức nhóm 2: 

1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 hoặc B3  (bản 

sao) 

Tổ chức nhóm 2: 

2. Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài  chính 

(bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

4. Các tài liệu bổ sung khác theo các  giai 
đoạn cụ thể của chuỗi cung ứng (xem Mục 

7.1.1 của Phụ lục V) 
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BẢNG 3. QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ GỖ LƢU THÔNG TRONG VNTLAS SAU CÁC ĐIỂM ĐẦU VÀO CỦA CHUỖI CUNG 

ĐỐI VỚI GỖ RỪNG TRỒNG, CAO SU, GỖ TỪ VƢỜN NHÀ, TRANG TRẠI, CÂY PHÂN TÁN CHO TỔ CHỨC 
 

STT Điểm kiểm soát 

quan trọng 

Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ hồ sơ lâm sản 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi 

Bên bán (bản chính/bản sao 

đƣợc lƣu giữ 5 năm) 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi Bên 

mua (bản chính/bản sao đƣợc 

lƣu giữ 5 năm) 

Hồi sơ lâm sản đƣợc lƣu tại CQ KL 

(bản chính/bản sao lƣu giữ không thời 

hạn) 
     

B1 Vận chuyển, 

mua bán LS lần 

1 

1. Hóa đơn 1 theo quy định của 
Bộ Tài chính (bản sao) 

2. Bảng  kê  lâm  sản  1   (bản 

chính) 

3. Bảng kê lâm sản 2 (bản sao) 

1. Hóa đơn 1 theo quy định của 
Bộ Tài chính (bản chính) 

2. Bảng kê lâm sản 2 (bản chính) 

Tổ chức Nhóm 1: Không lưu giữ bởi Cơ 
quan kiểm lâm 

Tổ chức Nhóm 2: 

1. Hóa đơn 1 hoặc hoá đơn theo quy định 

của Bộ Tài chính – Bản sao 

2. Bảng kê lâm sản 1(bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản 2 (bản chính) 

B2 Vận        chuyển, 

mua bán LS lần 

2 và các lần tiếp 

theo 

1. Hóa đơn 1 hoặc Hóa đơn (n) 

theo quy định của Bộ Tài chính 

(bản chính) 

2. Hóa  đơn  2  hoặc  Hóa  đơn 

(n+1) theo quy định của Bộ Tài 

chính (bản sao) 

3. Bảng  kê  lâm  sản  2  hoặc 

bảng   kê   lâm   sản   (n)   (bản 

chính) 

4. Bảng  kê  lâm sản  3    hoặc 

bảng  kê  lâm  sản  (n+1)  (bản 

sao) 

1. Hóa đơn 2 hoặc Hóa đơn (n+1) 

theo quy định của Bộ Tài chính 

(bản chính) 

2. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bảng kê 

lâm sản (n+1) (bản chính) 

Tổ chức Nhóm 1: Không lưu giữ bởi Cơ 

quan kiểm lâm 
Tổ chức Nhóm 2: 

1. Hóa đơn 1 hoặc Hoá đơn (n) theo quy 

định của Bộ Tài chính (bản sao) 

2. Bảng kê lâm sản 2 hoặc bản kê lâm sản 

(n) (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bản kê lâm sản 

(n+1) (bản chính) 
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STT Điểm kiểm soát 

quan trọng 

Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ hồ sơ lâm sản 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi 

Bên bán (bản chính/bản sao 

đƣợc lƣu giữ 5 năm) 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi Bên 

mua (bản chính/bản sao đƣợc 

lƣu giữ 5 năm) 

Hồi sơ lâm sản đƣợc lƣu tại CQ KL 

(bản chính/bản sao lƣu giữ không thời 

hạn) 

B3 Chế biến 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 

2. Hóa đơn theo quy định  của 

Bộ Tài chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

4. Sổ theo dõi nhập xuất  lâm 

sản 

1. Hóa đơn theo quy định của Bộ 

Tài chính (bản chính) 

2. Bảng kê lâm sản (bản chính) 

Tổ chức Nhóm 1: Không lưu giữ bởi Cơ 

quan kiểm lâm 

Tổ chức Nhóm 2: 

1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 

2. Hóa  đơn  theo  quy  định  của  Bộ  Tài 

chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản chính) 

B4 Xuất khẩu 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc  B2 

hoặc B3 

2. Hóa đơn theo quy định  của 

Bộ Tài chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

4. Các tài  liệu  bổ  sung  khác 

theo các giai đoạn cụ  thể của 

chuỗi cung ứng  (xem nguyên 

tắc Mục 7.1.1 của Phụ lục V) 

5. Giấy phép FLEGT (nếu xuất 

khẩu vào thị trường Liên minh) 

Hồ sơ sản phẩm gỗ sẽ được giữ 

bởi nhà nhập khẩu của quốc gia 

nhập khẩu 

Tổ chức Nhóm 1 và Tổ chức Nhóm 2 

1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 hoặc  B3 

(bản sao) 

Tổ chức Nhóm 2 

2. Hóa  đơn  theo  quy  định  của  Bộ  Tài 

chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

4. Các tài liệu bổ sung khác theo các giai 

đoạn  cụ  thể  của  chuỗi  cung  ứng  (xem 

Mục 7.1.1 của Phụ lục V 
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BẢNG 4. QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁC NGUỒN GỖ CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC ĐIỂM ĐẦU VÀO CỦA 

CHUỖI CUNG ỨNG 
 
 

STT Điểm đầu vào của gỗ Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ thông tin trong hồ sơ lâm sản 

Giấy tờ đƣợc lƣu trữ bởi Chủ gỗ 

(Bản chính trong vòng 5 năm) 

Giấy tờ đƣợc lƣu trữ bởi CQ KL 

(Bản chính/bản sao không thời hạn) 

1b Gỗ khai thác tận dụng, 

tận thu từ rừng tự nhiên 

trong nước 

1. Bảng dự kiến lâm sản khai thác 
 

2. Một trong các giấy tờ sau sau (phù hợp với Nguyên 

tắc 1, Tiêu chí 4 và 5 của định nghĩa gỗ hợp pháp): 

2.1. Công văn đã được phê duyệt cho phép chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích sử dụng đất 

khác 

2.2. Dự án lâm sinh 
 

2.3. Kế hoạch đào tạo 

2.4. Đề án nghiên cứu khoa học 
 

3. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm  (đối 

với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 

1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có  chiều dài ≥ 1m, 

chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm) 
 

4. Bảng kê lâm sản 1 

1. Bảng kê dự kiến lâm sản khai thác 
 

2. Một trong các giấy tờ sau: 

2.1. Văn bản cho phép chuyển đổi mục  đích sử 

dụng đất rừng sang mục đích sử  dụng đất khác 

(bản chính) 

2.2. Dự án lâm sinh 
 

2.3. Kế hoạch đào tạo 
 

2.4. Đề án nghiên cứu khoa học 

3. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, 

chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm) (bản chính) 

4. Bảng kê lâm sản 1 (bản chính) 

1c Gỗ   khai   thác   chính, 

khai thác tận dụng, tận 

thu  từ  rừng  trồng 

phòng hộ 

1. Thuyết minh thiết kế khai thác (bản chính) 

2. Bản đồ khu khai thác (bản chính) 
 

3. Giấy phép khai thác (bản chính) 
 

4. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm (đối 

Tổ chức Nhóm 1: không lưu giữ bởi Cơ quan 

kiểm lâm 
 

Tổ chức Nhóm 2: lưu giữ bởi Cơ quan kiểm lâm 
 

1. Thuyết minh thiết kế khai thác 



225 
 

 

STT Điểm đầu vào của gỗ Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ thông tin trong hồ sơ lâm sản 

Giấy tờ đƣợc lƣu trữ bởi Chủ gỗ 

(Bản chính trong vòng 5 năm) 

Giấy tờ đƣợc lƣu trữ bởi CQ KL 

(Bản chính/bản sao không thời hạn) 

  với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25cm, chiều dài ≥ 

1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, 

chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy 

cấp, quý, hiếm) (bản chính) 

5. Bảng kê lâm sản 1 (tự xác nhận) 

2. Bản đồ khu khai thác 
 

3. Giấy phép khai thác 

4. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, 

chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) 

5. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao) 

1d Gỗ   khai   thác   chính, 

khai thác tận dụng, tận 

thu từ rừng trồng sản 

xuất 

1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác (bản chính) 

2. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm  (đối 

với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 

1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có  chiều dài ≥ 1m, 

chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy 

cấp, quý, hiếm) (bản chính) 

3. Bảng kê lâm sản 1 (tự xác nhận) 

Tổ chức Nhóm 1: không lưu giữ bởi Cơ quan 

kiểm lâm 
 

Tổ chức Nhóm 2: lưu giữ bởi Cơ quan kiểm 

lâm1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác 

2. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, 

chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) 

3. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao) 

1e-2 
 

Gỗ cao su; gỗ từ vườn 

nhà, trang trại, cây phân 

tán 

1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác (bản chính) 
 

2. Bảng kê lâm sản 1 (bản chính) 
 

3. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm (đối 

với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, chiều dài ≥ 

Tổ chức Nhóm 1: không lưu giữ bởi Cơ quan 

kiểm lâm 
 

Tổ chức Nhóm 2: lưu giữ bởi Cơ quan kiểm lâm 
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STT Điểm đầu vào của gỗ Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ thông tin trong hồ sơ lâm sản 

Giấy tờ đƣợc lƣu trữ bởi Chủ gỗ 

(Bản chính trong vòng 5 năm) 

Giấy tờ đƣợc lƣu trữ bởi CQ KL 

(Bản chính/bản sao không thời hạn) 

  1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có chiều dài ≥ 1m, 

chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 20cm thuộc loài nguy 

cấp, quý, hiếm) (bản chính) 

1. Báo cáo địa danh, khối lượng khai thác 
 

2. Bảng kê lâm sản 1 

3. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥25cm, 

chiều dài ≥ 1m và gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp tại rừng có 

chiều dài ≥ 1m, chiều dày ≥ 5cm và chiều rộng ≥ 

20cm thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) 

1f Gỗ sau xử lý tịch thu 1. Hợp đồng mua bán tài sản 
 

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng lô gỗ 

3. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính 
 

4. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm  (đối 

với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm và chiều dài 

≥ 1m, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp có chiều dài  ≥ 1 m, chiều dày 

≥5 cm và chiều rộng ≥ 20 cm) 
 

5. Bảng kê lâm sản 1 

1. Hợp đồng mua bán tài sản (bản sao) 
 

2. Giấy chứng  nhận  quyền  sở  hữu,  quyền  sử 

dụng lô gỗ (bản sao) 
 

3. Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản 

sao) 

4. Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm 

(đối với gỗ tròn có đường kính đầu lớn ≥ 25 cm 

và chiều dài ≥ 1m, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp có chiều dài 

≥ 1 m, chiều dày  ≥5 cm và chiều rộng ≥ 20 cm) 

(bản chính) 
 

5. Bảng kê lâm sản 1 (bản chính) 

1g Gỗ nhập khẩu 1. Tờ khai hải quan cho gỗ nhập khẩu 
 

2. Hóa đơn thương mại trong trường hợp người  mua 

phải thanh toán cho người bán 

3. Vận tải đơn (hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị 

1 Tờ khai Hải quan cho gỗ nhập khẩu (bản sao) 
 

2. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao) 
 

3. Dựa theo nguồn gốc gỗ nhập khẩu, yêu cầu có 
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STT Điểm đầu vào của gỗ Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ thông tin trong hồ sơ lâm sản 

Giấy tờ đƣợc lƣu trữ bởi Chủ gỗ 

(Bản chính trong vòng 5 năm) 

Giấy tờ đƣợc lƣu trữ bởi CQ KL 

(Bản chính/bản sao không thời hạn) 

  tương đương theo quy định của pháp luật) 
 

4. Bảng kê lâm sản 1 

5. Dựa theo nguồn gốc gỗ nhập khẩu, yêu cầu có một 

trong các bằng chứng sau: 

5.1 Giấy phép CITES của nước xuất khẩu đối với các 

loại gỗ thuộc danh mục các Phụ lục I, II và III của Công 

ước CITES. 

5.2 Giấy phép FLEGT 

5.3 Bảng tự kê khai thể hiện trách nhiệm giải trình về 

tính hợp pháp của gỗ 

6. Tùy thuộc theo nhóm rủi ro (như Bảng 2 của Phụ lục 

V), phải bổ sung thêm một trong các bằng chứng sau: 
 

6.1. Chứng chỉ tự nguyện hoặc hệ thống chứng chỉ quốc 

gia do VNTLAS công nhận 

6.2 Tài liệu khai thác phù hợp với pháp luật và quy định 

của quốc gia khai thác (HS 4403, 4406, 4407) 
 

6.3. Tài liệu bổ sung thay thế thể hiện tính hợp pháp của 

gỗ phù hợp với pháp luật của quốc gia khai thác (trong 

trường hợp quốc gia khai thác không yêu cầu tài liệu 

khai thác đối với sản phẩm sơ chế, hoặc nhà nhập khẩu 

không thể có được tài liệu khai thác đối với sản phẩm 

hỗn hợp) 

một trong các bằng chứng sau (bản sao): 
 

3.1 Giấy phép CITES của nước xuất khẩu đối với 

các loại gỗ thuộc danh mục các Phụ lục I, II và 

III của Công ước CITES 
 

3.2 Giấy phép FLEGT 

3.3 Bảng kê khai thể hiện trách nhiệm giải trình 

về tính hợp pháp của gỗ 

4. Tùy thuộc theo nhóm rủi ro (như Bảng 2 của 

Phụ lục V), phải bổ sung thêm một trong các 

bằng chứng sau (bản sao): 

4.1. Chứng chỉ tự nguyện hoặc hệ thống chứng 

chỉ quốc gia do VNTLAS công nhận; 
 

4.2 Tài liệu khai thác phù hợp với pháp luật và 

quy định của quốc gia khai thác (HS 4403, 4406, 

4407) 

4.3. Tài liệu bổ sung thay thế thể hiện tính hợp 

pháp của gỗ phù hợp với pháp luật của quốc gia 

khai thác (trong trường hợp quốc gia khai thác 

không yêu cầu tài liệu khai thác đối với sản phẩm 

sơ chế, hoặc nhà nhập khẩu không thể có được 

tài liệu khai thác đối với sản phẩm hỗn hợp) 
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BẢNG 5. QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ GỖ LƢU THÔNG TRONG VNTLAS SAU CÁC ĐIỂM ĐẦU VÀO CỦA CHUỖI CUNG 

ỨNG ĐỐI VỚI GỖ RỪNG TỰ NHIÊN, NHẬP KHẨU VÀ SAU XỬ LÝ TỊCH THU CHO HỘ GIA ĐÌNH 
 

STT Điểm kiểm soát 

quan trọng 

Trách nhiệm quản lý và và lƣu giữ hồ sơ lâm sản 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi 

Bên bán (bản chính đƣợc lƣu 

giữ 5 năm) 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi Bên 

mua (bản chính đƣợc lƣu giữ 5 

năm) 

Hồi sơ lâm sản đƣợc lƣu tại CQ KL 

(bản chính lƣu giữ không thời hạn) 

B1 Vận chuyển, 

mua bán LS lần 

1 

1. Bảng  kê  lâm  sản  1  (bản 

chính) 

2. Bảng kê lâm sản 2 (bản sao) 

1. Bảng kê lâm sản 2 (bản chính) 1. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao) 

2. Bảng kê lâm sản 2 (bản chính) 

B2 Vận        chuyển, 

mua bán LS lần 

2 và các lần tiếp 

theo 

1. Bảng  kê  lâm  sản  2  hoặc 

bảng kê lâm sản (n) (bản 

chính) 

2. Bảng  kê  lâm  sản  3  hoặc 

bảng  kê  lâm  sản  (n+1)  (bản 

sao) 

1. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bảng kê 

lâm sản (n+1) (bản chính) 

1. Bảng kê lâm sản 2 hoặc bảng kê  lâm 

sản (n) (bản sao) 

2. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bảng kê  lâm 

sản (n+1) (bản chính) 

B3 Chế biến 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 

2. Bảng kê lâm sản – (bản sao) 

1. Bảng kê lâm sản (bản chính) 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 (Bản sao) 

2. Bảng kê lâm sản (bản chính) 

B4 Xuất khẩu 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc  B2 

hoặc B3 

2. Hóa đơn theo quy định  của 

Bộ Tài chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

4. Các tài  liệu  bổ  sung  khác 

theo các giai đoạn cụ thể của 

chuỗi  cung ứng  (xem  Mục 

7.1.1 của Phụ lục V) 

5. Giấy phép FLEGT (nếu xuất 

khẩu vào thị trường Liên minh) 

Hồ sơ sản phẩm gỗ sẽ được giữ 

bởi nhà nhập khẩu của quốc gia 

nhập khẩu 

1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 hoặc  B3 

hoặc (bản sao) 

2. Hóa  đơn  theo  quy  định  của  Bộ  Tài 

chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

4. Các tài liệu bổ sung khác theo các giai 
đoạn cụ thể của chuỗi cung ứng (xem Mục 

7.1.1 của Phụ lục V) 
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BẢNG 6. QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ GỖ LƢU THÔNG TRONG VNTLAS SAU CÁC ĐIỂM ĐẦU VÀO CỦA CHUỖI CUNG 

ỨNG ĐỐI VỚI GỖ RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG, VƢỜN NHÀ, TRANG TRẠI, CÂY PHÂN TÁN VÀ CAO SU CHO 

HỘ GIA ĐÌNH 
 

STT Điểm kiểm soát 

quan trọng 

Trách nhiệm quản lý và lƣu giữ hồ sơ lâm sản 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi 

Bên bán (bản chính đƣợc lƣu 
giữ 5 năm) 

Hồ sơ LS đƣợc lƣu giữ bởi Bên 

mua (bản chính đƣợc lƣu giữ 5 
năm) 

Hồi sơ lâm sản đƣợc lƣu tại CQ KL (bản 

chính lƣu giữ không thời hạn) 

B1 Vận chuyển, 

mua bán LS lần 

1 

1.  Bảng  kê  lâm  sản  1  (bản 

chính) 

3. Bảng kê lâm sản 2 (bản sao) 

1. Bảng kê lâm sản 2 (bản chính) 1. Bảng kê lâm sản 1 (bản sao) 

2. Bảng kê lâm sản 2 hoặc bản kê lâm sản 

(n) (bản chính) 

B2 Vận        chuyển, 

mua bán LS lần 

2 và các lần tiếp 

theo 

1. Bảng kê lâm sản 2 hoặc bảng 

kê lầm sản (n) (bản chính) 

2. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bảng 

kê lầm sản (n+1) (bản sao) 

1. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bảng 

kê lầm sản (n+1) (bản chính) 

1. Bảng kê lâm sản 2 hoặc bản kê lâm sản 

(n) (bản sao) 

2. Bảng kê lâm sản 3 hoặc bản kê lâm sản 

(n+1) (bản chính) 

B3 Chế biến 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 

(bản chính) 

2. Bảng kê lâm sản (bản sao) 

1. Bảng kê lâm sản (bản chính) 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 

2. Bảng kê lâm sản (bản chính) 

B4 Xuất khẩu 1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc  B2 

hoặc B3 

2. Hóa đơn theo quy định  của 

Bộ Tài chính (bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 
4. Các  tài  liệu  bổ  sung  khác 

theo các giai đoạn cụ  thể của 

chuỗi   cung   ứng   (xem   Mục 

7.1.1 của Phụ lục V) 

5. Giấy phép FLEGT (nếu xuất 

khẩu vào thị trường Liên minh) 

Hồ sơ sản phẩm gỗ sẽ được giữ 

bởi nhà nhập khẩu của quốc gia 

nhập khẩu 

1. Hồ sơ lâm sản B1 hoặc B2 hoặc B3 (bản 

sao) 

2. Hóa đơn 3 theo quy định của Bộ Tài chính 

(bản sao) 

3. Bảng kê lâm sản (bản sao) 
4. Các tài liệu bổ sung khác theo các  giai 

đoạn cụ thể của cung (xem Mục  7.1.1 của 

Phụ lục V) 
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PHỤ LỤC V/PHỤ ĐÍNH 3 

BẢN MẪU KÊ KHAI NGUỒN GỐC GỖ NHẬP KHẨU 
 
Bản mẫu kê khai này được trình bày song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt), thông tin 

được điền bằng tiếng Việt 

 
Bản kê khai này áp dụng đối với tất cả các lô gỗ và sản phẩm gỗ không có giấy phép 

CITES, hoặc giấy phép FLEGT hoặc giấy phép xuất khẩu tương đương từ quốc gia 

xuất khẩu đã kết thúc đàm phán Hiệp định VPA với Liên minh và đã có hệ thống cấp 

phép FLEGT đang vận hành. Bản kê khai này được nộp cùng với hồ sơ hải quan hiện 

hành. Bản kê khai được điền thông tin phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của 

Việt Nam và hướng dẫn thực hiện Hệ thống VNTLAS. 

 
Bản kê khai này áp dụng cho Tổ chức và Hộ gia đình nhập khẩu gỗ vào Việt Nam 

(Sau đây gọi tắt là ―nhà nhập khẩu‖) nhằm đảm bảo gỗ nhập khẩu được khai thác, chế 

biến và xuất khẩu hợp pháp theo quy định của quốc gia khai thác. 
 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 
 

1. Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu: 

2. Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu: 

3. Mô tả hàng hoá: 

4. Mã HS: 

5. Tên khoa học của loài: 

6. Tên thương mại của loài: 

7. Khối lượng hàng hóa (m3/kg/kiện/gói): 

8. Số vận đơn (B/L): 

9. Số hoá đơn: 

10. Số tham chiếu bảng kê lâm sản (nếu có): 

11. Nước xuất khẩu: 

12. Nước khai thác: 

 
B. MỨC ĐỘ RỦI RO CỦA LÔ HÀNG NHẬP KHẨU 

 

Tùy theo tình trạng lô hàng, hãy đánh dấu vào ô thích hợp dưới đây: 
 

 B1.Loài rủi ro thấp và từ vùng địa lý rủi ro thấp, không yêu cầu tài 

liệu bổ sung, kê khai theo Mục D dƣới đây. 

 B2. Loài rủi ro cao và/hoặc từ vùng địa lý rủi ro cao, yêu cầu tài liệu 

bổ sung và kê khai theo Mục C và D dƣới đây. 
 

 

C. TÀI LIỆU BỔ SUNG 
 

C1. Gỗ nguyên liệu (ví dụ: thuộc các mã HS 4403, 4406, 4407) 
 

Nếu sản phẩm gỗ nhập khẩu được làm từ loài rủi ro cao và/hoặc từ vùng địa lý rủi 
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ro cao (thuộc trường hợp B2), đề nghị đính kèm với Bản kê khai này một trong các 

bằng chứng về khai thác hợp pháp sau đây: 
 

 

C1.1. Chứng ch  tự nguyện hoặc chứng ch  quốc gia đƣợc VNTLAS công nhận 
 

 

Cơ chế chứng ch  (tên và 

loại) 

Số hiệu chứng ch  Thời hạn của chứng ch  

   

 

C1.2. Giấy phép/tài liệu khai thác 
 

Loại tài liệu Tài liệu 

số 

Ngày ban 

hành 

Cơ quan/chủ thể ban 

hành 

Nhận xét 

     
 

 
 

C1.3. Trƣờng hợp quốc gia khai thác không quy định giấy phép khai thác đối 

với khu rừng mà gỗ này đƣợc khai thác, đề nghị cung cấp thông tin bổ sung 

sau: 
 

Loại tài liệu Tài liệu số Ngày ban 
hành 

Chủ thể ban 
hành 

Nhận xét 

     

 

Quốc gia khai thác: 
 

 

Tên và địa chỉ của nhà cung 

cấp 

 

 

Lý do không yêu cầu tài liệu 

khai thác 

 

 
 Đính kèm thông tin chi tiết về loài và khối lượng 

 

 

C1.4. Trƣờng hợp không có tài liệu khai thác đối với sản phẩm, đề nghị cung 

cấp thông tin bổ sung sau: 
 

Loại tài liệu 

thay thế tài 

liệu khai 

thác 

Tài liệu số Ngày ban 

hành 

Chủ thể ban 

hành 

Nhận xét 

     

 

Quốc gia khai thác: 
 

 

Tên và địa chỉ của nhà cung cấp 
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Lý do không có tài liệu khai 

thác 
 

 

 Đính kèm thông tin chi tiết về loài và khối lượng 
 

C2. Sản phẩm gỗ hỗn hợp (ví dụ: các mã HS thuộc chƣơng 44 và 94 ngoại trừ 

các mã HS: 4403, 4406, 4407) 
 

Nếu sản phẩm gỗ được làm từ loài rủi ro cao và/ hoặc từ vùng địa lý rủi ro cao (thuộc 

trường hợp B2), đề nghị đính kèm với Bản kê khai này một trong các bằng chứng về 

gỗ hợp pháp sau đây: 
 

C2.1. Chứng ch  tự nguyện hoặc chứng ch  quốc gia đƣợc VNTLAS công nhận 
 

Cơ chế chứng ch  (tên và loại) Số hiệu chứng ch  Thời hạn của 
chứng ch  

   

 
 
 

C2.2. Trƣờng hợp không có giấy phép/tài liệu khai thác: 
 

Loại tài liệu chứng 
minh tính hợp pháp 

Tài liệu số Ngày ban hành Chủ thể 
ban hành 

Nhận xét 

 

Xuất xứ sản phẩm gỗ: 
 

 

Tên và địa chỉ của nhà cung cấp/nhà 

xuất khẩu: 

 

 

Tài liệu bổ sung thay thế chứng minh 

tính hợp pháp của gỗ theo quy định 

pháp luật của quốc gia khai thác: 

 

 
 Đính kèm thông tin chi tiết về loài và khối lượng 

 

 
D. CÁC BIỆN PHÁP BỔ SUNG CỦA NHÀ NHẬP KHẨU ĐỂ GIẢM THIỂU 

RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH HỢP PHÁP CỦA GỖ THEO QUY ĐỊNH 

PHÁP LUẬT CỦA QUỐC GIA KHAI THÁC: 

 
D1.1. Thông tin về quy định pháp luật đối với xuất khẩu gỗ của quốc gia khai 

thác 

Xác định các quy định pháp luật (ví dụ: cấm xuất khẩu, yêu cầu giấy phép xuất khẩu, 

v.v.) áp dụng đối với xuất khẩu gỗ cho từng sản phẩm hoặc loài của quốc gia khai 

thác. 
 

 

Sản phẩm, loài và quốc 

gia khai thác 

Quy định pháp luật đối 

với xuất khẩu gỗ 

Bằng chứng tuân thủ 
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D1.2. Xác định rủi ro và biện pháp giảm thiểu 

Xác định bất cứ rủi ro về khai thác và buôn bán bất hợp pháp liên quan đến lô hàng 

theo quy định pháp luật của quốc gia khai thác và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. 

Tiếp tục trên một mẫu đính kèm nếu cần thiết. 
 

Rủi ro xác định đƣợc Biện pháp giảm thiểu rủi ro 
  

  

  

 

 
 

Cam kết của nhà nhập khẩu: Tôi xin cam kết những thông tin khai báo là đúng, 

đầy đủ và chính xác. 
 
 

 

Ký tên: Ngày: 



235 
 

PHỤ LỤC VI 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP 
 
 

1. Mục đích và phạm vi của đánh giá độc lập 
 
 

Đánh giá độc lập được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Hiệp định này. 
 
 

Đánh giá độc lập được thực hiện bởi bên thứ ba, được gọi là ―Đơn vị đánh giá độc 

lập‖. 
 

 

Đơn vị đánh giá độc lập báo cáo cho Việt Nam và Liên minh thông qua Ủy ban thực 

thi chung (JIC) theo quy định tại Phụ lục IX của Hiệp định này. 
 
 

Mục đích của đánh giá độc lập là đánh giá việc thực hiện, tính hiệu quả và tính tin cậy 

của Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (―Hệ thống VNTLAS‖) và cơ chế cấp 

phép FLEGT, theo quy định tại Phụ lục IV và Phụ lục V của Hiệp định này. 
 

 

Phạm vi của đánh giá độc lập bao gồm: 
 
 

i) Đối với việc xác minh trong Hệ thống VNTLAS, đánh giá độc lập sẽ đánh giá: 
 

 Việc thực hiện, tính hiệu quả và tính tin cậy của Hệ thống VNTLAS theo quy 

định của Hiệp định này, các quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn thực 

hiện Hệ thống VNTLAS; 
 

 Việc kiểm soát chuỗi cung ứng và hệ thống quản lý dữ liệu trong Hệ thống 

VNTLAS; 
 

 Hệ thống Phân loại Tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên rủi ro; 
 

 Việc xác minh cho xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục V của Hiệp định này. 
 
 

ii) Đối với cơ chế cấp phép FLEGT, đánh giá độc lập sẽ: 
 

 Đánh giá việc thực hiện, tính hiệu quả và tính tin cậy của cơ chế cấp phép 

FLEGT theo quy định tại hướng dẫn thực hiện Hệ thống VNTLAS, bao gồm hệ 

thống quản lý dữ liệu; 
 

 Cung cấp thông tin về tác động (định tính và định lượng) của cơ chế cấp phép 

FLEGT đối với thương mại gỗ, bao gồm cả việc tự do lưu thông các sản phẩm 

được cấp phép FLEGT tại thị trường Liên minh, cụ thể bằng việc sử dụng các 

báo cáo Theo dõi Thị trường Độc lập (IMM) do Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế 

(ITTO) thực hiện; 
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 Đánh giá sự phối hợp giữa Cơ quan cấp phép của Việt Nam và cơ quan có thẩm 

quyền của các nước thành viên Liên minh. 
 

 

iii) Nhận diện, tài liệu hóa và báo cáo về bất kỳ sự không tuân thủ và các điểm yếu của 

Hệ thống VNTLAS và đề xuất các biện pháp cải thiện; 
 

 

iv) Đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp cải thiện do JIC quyết định 

đối với các trường hợp không tuân thủ và các điểm yếu của Hệ thống VNTLAS; 
 
 

v) Đánh giá phạm vi và tính chính xác của số liệu thống kê về hoạt động sản xuất và 

thương mại sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Liên minh; 
 
 

vi) Thực hiện các nghiên cứu khác do JIC yêu cầu để bổ sung thông tin cần thiết cho 

đánh giá độc lập. 
 
 

2. Chức năng, quyền hạn và phƣơng pháp đánh giá của Đơn vị đánh giá độc lập 
 
 

Phương pháp Đánh giá độc lập phải phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất phù hợp 

với ISO 19011, ISO 17021 hoặc tương đương. 
 

 

Phương pháp đánh giá độc lập do JIC phê duyệt. 
 
 

Đơn vị đánh giá độc lập sẽ công bố công khai các tài liệu về quy trình tiến hành đánh 

giá. 
 
 

Đánh giá độc lập sẽ được thực hiện theo phương pháp thực chứng. Tất cả các kết quả 

đánh giá và các phát hiện phải được chứng minh và được ghi chép đầy đủ. 
 

 

Phương pháp đánh giá bao gồm việc xem xét, kiểm tra tài liệu liên quan, quy trình vận 

hành và ghi chép của các cơ quan có trách nhiệm thực hiện Hệ thống VNTLAS, bao 

gồm kiểm tra mẫu và kiểm tra điểm. 
 

 

Phương pháp đánh dựa trên thông tin từ các nguồn sau: 
 

 Kiểm tra hiện trường, bao gồm: việc kiểm tra tất cả các giai đoạn của chuỗi 

cung ứng; phỏng vấn; xem xét giấy tờ, tài liệu bằng giấy và điện tử của Cơ 

quan xác minh, Cơ quan cấp phép, Tổ chức, Hộ gia đình và nhà cung cấp của 

họ; thông tin từ các chủ thể xác minh khác như được mô tả tại hai đoạn cuối của 

Mục này. 
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 Thông tin và khiếu nại của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình về sự vận hành 

của Hệ thống VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT. 
 

 Phỏng vấn và báo cáo của cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên Liên 

minh. 
 

 Thông tin từ các hệ thống thông tin quản lý của Hệ thống VNTLAS, bao gồm: 

(i) cơ sở dữ liệu về vi phạm, bao gồm thông tin về gỗ tịch thu; (ii) cơ sở dữ liệu 

của Hệ thống OCS; (iii) cơ sở dữ liệu về cấp phép FLEGT; và (iv) kiểm soát 

chuỗi cung ứng và các kiểm tra liên quan. 
 

 Các báo cáo công khai về kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ liên quan đến việc 

thực hiện Hệ thống VNTLAS theo quy định pháp luật của Việt Nam. 
 

 Thông tin từ ấn phẩm của các tổ chức độc lập và các cơ quan truyền thông liên 

quan đến việc thực hiện Hệ thống VNTLAS. 
 

 Thông tin công bố theo quy định tại Phụ lục VIII của Hiệp định này. 
 

 Các nguồn thông tin khác do JIC đề xuất. 
 
 

Đơn vị đánh giá độc lập sẽ xây dựng hệ thống tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo các 

khiếu nại liên quan đến việc thực hiện Hệ thống VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT. 

Hệ thống quản lý khiếu nại sẽ do JIC phê duyệt. 
 

 

Đơn vị đánh giá độc lập phải có cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo về các hoạt 

động đánh giá của chính Đơn vị. 
 
 

Trong cả hai trường hợp nêu trên, các khiếu nại và tố cáo bao gồm tố cáo nặc danh 

(không có họ tên, địa chỉ của người tố cáo) nhưng nội dung tố cáo rõ ràng và cung cấp 

bằng chứng cụ thể liên quan đến hành vi tham nhũng, hành vi vi phạm. Tất cả những 

người tố cáo có danh tính sẽ được bảo vệ. Những cơ chế này sẽ đảm bảo tính bảo mật 

trong việc tiếp nhận các khiếu nại và tố cáo. 
 

 

Quy trình đánh giá quy định cụ thể cách thức Đơn vị đánh giá độc lập ghi chép và sử 

dụng thông tin tiếp nhận từ các bên liên quan, đặc biệt là thông tin từ các tổ chức phi 

chính phủ, hiệp hội lâm nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, cộng đồng địa 

phương và người dân sống gần rừng. 
 

 

Các Bên phải đảm bảo rằng Đơn vị đánh giá độc lập sẽ có quyền tiếp cận không giới 

hạn tới các nguồn số liệu và thông tin liên quan trong phạm vi nhiệm vụ và theo quy 

định của các Bên. 



238 
 

Trên lãnh thổ Việt Nam, Đơn vị đánh giá độc lập được tiếp cận tới Cơ quan xác minh, 

theo quy định tại Mục 2.2.3 của Phụ lục V; Cơ quan cấp phép, theo quy định tại Phụ 

lục IV; Tổ chức và Hộ gia đình, theo quy định tại Mục 2.2.1 của Phụ lục V trong chuỗi 

cung ứng với sự hỗ trợ của Cơ quan xác minh. 
 

 

Trường hợp Đơn vị đánh giá độc lập yêu cầu thông tin liên quan đến Hệ thống 

VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT từ các cơ quan chính phủ khác hoặc các chủ thể 

xác minh khác của Việt Nam theo quy định tại Mục 2.2.2 và 2.2.3 của Phụ lục V thì 

Đơn vị đánh giá độc lập sẽ thông báo cho Cơ quan xác minh (Cục Kiểm lâm) và được 

tiếp cận tới các cơ quan chính phủ hoặc chủ thể xác minh. Cơ quan xác minh hỗ trợ 

việc tiếp cận này. 
 

 

3. Yêu cầu về năng lực 
 

Đơn vị đánh giá độc lập phải có năng lực và khả năng về kiểm toán, đánh giá trong 

ngành lâm nghiệp. 
 
 

Đơn vị đánh giá độc lập phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
 

 Không có xung đột lợi ích phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ tổ chức hoặc thương 

mại theo quy định của ISO 17021, ISO 17065 hoặc tương đương; 
 

 Không tham gia trực tiếp vào lĩnh vực quản lý rừng, chế biến gỗ, thương mại gỗ 

hoặc tham gia vào quá trình xây dựng văn bản pháp luật trong ngành lâm 

nghiệp Việt Nam; 
 

 Có hệ thống kiểm soát chất lượng riêng theo quy định của ISO 17021, ISO 

17065 hoặc tương đương; 
 

 Có kinh nghiệm về kiểm toán hệ thống quản lý chất lượng; và 
 

 Có nhân sự được bổ nhiệm với chuyên môn và kinh nghiệm về kiểm toán và 

đánh giá trong lĩnh vực quản lý rừng, chế biến gỗ, nguồn gỗ, truy xuất và kiểm 

soát chuỗi cung ứng, xuất khẩu gỗ và kinh doanh quốc tế, bao gồm cả thị 

trường Liên minh. 
 

Có kinh nghiệm về kiểm toán và đánh giá tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia chế biến 

gỗ khác sẽ là một lợi thế. 
 

 

Đơn vị đánh giá độc lập là tổ chức có tư cách pháp nhân tại Việt Nam. 
 
 

Đơn vị đánh giá độc lập có thể là tổ chức có đăng ký hoạt động tại Việt Nam hoặc là tổ 

chức nước ngoài đã có đăng ký hoạt động. Trong trường hợp Đơn vị đánh giá độc lập 

được lựa chọn là một tổ chức nước ngoài thì Đơn vị đánh giá độc lập đó phải hợp tác 
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với một đối tác Việt Nam và/hoặc có văn phòng đại diện tại Việt Nam trong thời gian 

thực hiện hợp đồng, hoạt động như một đầu mối liên lạc cho tất cả các bên. 
 

 

4. Yêu cầu về báo cáo 
 
 

Đơn vị đánh giá độc lập sẽ báo cáo cho JIC theo khuôn khổ và thời gian báo cáo do 

JIC xây dựng và thống nhất khi bắt đầu nhiệm vụ đánh giá. 
 

 

Khuôn khổ và thời gian báo cáo bao gồm: 
 
 

1. Báo cáo khởi động; 
 

2. Báo cáo đánh giá hàng năm (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt) thể hiện 

các kết quả và phát hiện chính của đánh giá độc lập. 
 

 

Ngoài ra, theo yêu cầu của JIC, Đơn vị đánh giá độc lập có thể phải chuẩn bị và trình 

bày cho JIC về kết quả đánh giá, cung cấp thông tin bổ sung nhằm chứng minh hoặc 

làm rõ kết quả đánh giá. 
 

 

5. Tổ chức thực hiện 
 
 

Đánh giá độc lập được thực hiện 6 tháng một lần trong năm đầu tiên thực hiện cấp 

phép FLEGT, sau đó là 12 tháng một lần cho hai năm tiếp theo. Sau ba năm đầu tiên, 

JIC sẽ đưa ra khuyến nghị về tần suất đánh giá trong những năm tiếp theo. 
 

 

Theo yêu cầu của JIC, đánh giá độc lập bổ sung có thể được thực hiện cho nhiệm vụ 

cụ thể. 
 
 

Đơn vị đánh giá độc lập sẽ do Việt Nam chỉ định sau khi tham vấn với Liên minh 

thông qua JIC. 
 

 

Việt Nam và Liên minh sẽ thống nhất về kinh phí cho đánh giá độc lập. 
 
 

6. Bảo mật và công bố báo cáo 
 

Đơn vị đánh giá độc lập có trách nhiệm bảo mật các thông tin và dữ liệu thu thập được 

từ các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình mà Đơn vị đánh giá độc lập đã liên hệ trong quá 

trình đánh giá. 
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Đơn vị đánh giá độc lập không được công bố hoặc ban hành các kết quả hoặc báo cáo 

đánh giá trừ khi được JIC cho phép. 
 

JIC công bố báo cáo tóm tắt và biên bản cuộc họp của JIC về báo cáo của Đơn vị đánh 

giá độc lập. 
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PHỤ LỤC VII 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÍNH SẴN SÀNG VẬN HÀNH CỦA HỆ THỐNG 

ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP VIỆT NAM 
 
 

 
Mục đích của việc đánh giá 

 

 

Hiệp định này bao gồm việc xây dựng và thực thi Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt 

Nam (Hệ thống VNTLAS) nhằm đảm bảo tính hợp pháp của gỗ theo quy định tại Phụ 

lục V của Hiệp định này. 
 

 

Phụ lục này quy định các tiêu chí đánh giá tính sẵn sàng vận hành của Hệ thống 

VNTLAS theo quy định tại Điều 12 của Hiệp định này. 
 
 

Tất cả các cấu phần của Hệ thống VNTLAS sẽ được đánh giá độc lập về mặt kỹ thuật 

trước khi cơ chế cấp phép FLEGT cho gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên minh 

chính thức vận hành. 
 

 

Điều khoản tham chiếu cho hoạt động đánh giá kỹ thuật độc lập sẽ được Việt Nam và 

Liên minh thống nhất thông qua Ủy ban thực thi chung (JIC). Các tiêu chí đánh giá 

được quy định trong Phụ lục này là cơ sở xây dựng Điều khoản tham chiếu cho việc 

đánh giá. 
 

 

Việc đánh giá này nhằm mục đích: 
 

 Rà soát Hệ thống VNTLAS được quy định trong Hiệp định và cách thức vận 

hành hệ thống này; 
 

 Đánh giá tính sẵn sàng của Hệ thống VNTLAS khi vận hành, bao gồm việc 

đánh giá xem các biện pháp hỗ trợ cơ chế cấp phép FLEGT có được thực hiện 

đầy đủ; 
 

 Đánh giá tính sẵn sàng thực hiện Hệ thống VNTLAS của các Tổ chức và Hộ 

gia đình trong chuỗi cung ứng; 
 

 Đánh giá năng lực của các chủ thể xác minh trong việc thực hiện xác minh, cấp 

phép và quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu; và 
 

 Xem xét bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với Hệ thống VNTLAS, đã được các Bên 

thống nhất, sau khi Hiệp định này được ký kết. 
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Phƣơng pháp thực hiện đánh giá 
 
 

Việc đánh giá Hệ thống VNTLAS sẽ được thực hiện theo từng bước, trong đó có kế 

hoạch khắc phục các điểm yếu và khoảng trống của Hệ thống VNTLAS có thể được 

phát hiện trong quá trình đánh giá trước đó. 
 

 

Các tiêu chí đánh giá 
 
 

Phần 1: Định nghĩa gỗ hợp pháp 
 
 

Gỗ sản xuất hợp pháp được định nghĩa tại Khoản (j) Điều 2 của Hiệp định này. Định 

nghĩa gỗ sản xuất hợp pháp (sau đây gọi là ―Định nghĩa‖ hoặc ―LD‖) phải rõ ràng, có 

thể xác minh được một cách khách quan, có tính khả thi trên thực tế và tối thiểu phải 

dẫn chiếu được các quy định pháp luật có liên quan trong những lĩnh vực sau: 
 

 Quyền khai thác: Việc trao quyền hợp pháp để khai thác gỗ, bao gồm việc tuân 

thủ pháp luật và quy trình thủ tục về giao đất lâm nghiệp, quyền sử dụng đất và 

sử dụng rừng. 
 

 Các hoạt động lâm nghiệp: Tuân thủ quy định pháp luật về quản lý rừng và chế 

biến gỗ, bao gồm việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường và lao động. 
 

 Thuế và các loại phí: Tuân thủ quy định pháp luật về thuế, các loại phí và lệ phí 

có liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác và thương mại gỗ. 
 

 Thương mại và hải quan: Tuân thủ quy định pháp luật về thương mại và thủ tục 

hải quan. 
 

 

Các câu hỏi chính về pháp luật và các quy định: 
 

 

1.1.1 : Các quy định pháp luật trong Định nghĩa có rõ ràng không? 

 
1.1.2 : Các quy định pháp luật được xác định cho từng nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số 

của Định nghĩa có rõ ràng không? 

 
1.1.3 : Các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số có thể được sử dụng để kiểm tra tính tuân thủ 

của từng cấu phần của Định nghĩa có cụ thể không? 

 
1.1.4 : Các bằng chứng được sử dụng để chứng minh tính tuân thủ của từng nguyên tắc 

và tiêu chí của Định nghĩa có dựa trên các văn bản pháp luật cụ thể không? 

 

1.1.5 : Các bằng chứng có rõ ràng, khách quan và khả thi không? 
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1.1.6 : Vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan và các chủ thể xác minh có 

được xác định rõ ràng cho từng bằng chứng không? 

 
1.1.7 : Định nghĩa có bao trùm nội dung chính của các quy định pháp luật hiện hành 

liên quan đến Hệ thống VNTLAS không? Nếu không, tại sao nội dung đó không được 

phản ánh trong Định nghĩa? 

 

1.1.8 : Nội dung của các quy định pháp luật liên quan có được xem xét trong quá trình 

tham vấn các bên liên quan khi xây dựng Định nghĩa không? 

 

1.1.9 : Những đề xuất được đưa ra trong quá trình tham vấn các bên liên quan có được 

đưa vào Định nghĩa không? 
 

 

1.1.10 : Bảng ma trận về Định nghĩa tính hợp pháp có được sửa đổi sau khi ký 

Hiệp định này không? Các bằng chứng có được xác định để đảm bảo việc xác minh 

những sửa đổi này không? 

 

Nếu Định nghĩa được sửa đổi sau khi Hiệp định được ký kết thì những câu hỏi bổ sung 

chính như sau: 

 
1.2.1 Các bên liên quan có được tham vấn về việc sửa đổi không và khuyến nghị của họ 

có được xem xét không? 

 

1.2.2 : Các quy định pháp luật áp dụng cho từng cấu phần mới của Định nghĩa có rõ 

ràng không? Các tiêu chí và chỉ số có thể được sử dụng để kiểm tra tính tuân thủ của 

từng cấu phần trong Định nghĩa có cụ thể không? Các tiêu chí và chỉ số có rõ ràng, 

khách quan và khả thi không? 

 

1.2.3 : Các tiêu chí và chỉ số có được xác định để đảm bảo việc xác minh những sửa 

đổi này không? Các bằng chứng có xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên liên 

quan và các chủ thể xác minh không? 
 

 

Phần 2: Kiểm soát chuỗi cung ứng 
 
 

Hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng phải có độ tin cậy về mặt truy xuất nguồn gốc của 

các sản phẩm gỗ trong suốt chuỗi cung ứng từ khâu khai thác hoặc nhập khẩu cho đến 

khâu xuất khẩu. Không phải lúc nào cũng cần tiến hành truy xuất nguồn gốc của gỗ, lô 

gỗ hay sản phẩm gỗ từ điểm xuất khẩu ngược về khu rừng xuất xứ nhưng khả năng 

truy xuất cụ thể là cần thiết từ điểm nhập khẩu hoặc khai thác cho đến điểm trộn lẫn 

đầu tiên (ví dụ: tại cơ sở chế biến). 
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2.1. Quyền sử dụng gỗ 
 
 

Có sự xác định rõ ràng các khu vực đã được giao quyền sử dụng đất rừng và chủ sở 

hữu đối với các quyền này đã được xác định rõ ràng. Quyền sử dụng đối với gỗ sau xử 

lý tịch thu cũng được xác định rõ ràng. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

2.1.1 : Hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng có đảm bảo rằng chỉ có gỗ được khai thác từ 

khu rừng đã được giao đất theo quy định của Định nghĩa mới được phép tham gia vào 

chuỗi cung ứng không? 

 

2.1.2 : Hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng có đảm bảo rằng gỗ tịch thu được phép đi 

vào chuỗi cung ứng sau khi được xử lý theo quy định không? 

 
2.1.3 : Hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng có đảm bảo rằng các Tổ chức và Hộ gia 

đình khai thác gỗ đã được trao quyền sử dụng đối với khu rừng đó không? 

 
2.1.4 : Thủ tục giao quyền sử dụng và thông tin về quyền sử dụng được giao cũng như 

thông tin về chủ sở hữu các quyền đó có được công khai không? 
 
 

2.2. Kiểm soát chuỗi cung ứng 
 
 

Có các cơ chế và thủ tục hiệu quả để kiểm soát dòng chu chuyển gỗ và sản phẩm gỗ 

trong suốt chuỗi cung ứng từ điểm khai thác hoặc điểm nhập khẩu cho đến điểm bán 

cuối cùng tại Việt Nam hoặc điểm xuất khẩu. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

2.2.1 : Các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng có được xác định và mô tả 

trong Hệ thống VNTLAS không? 

 
2.2.2 : Các biện pháp kiểm soát có (a) quy định và tài liệu hóa nguồn gốc gỗ và (b) 

ngăn chặn việc trộn lẫn gỗ không có nguồn gốc hợp pháp vào chuỗi cung ứng không? 

 
2.2.3 : Tổ chức nào có trách nhiệm kiểm soát các dòng chu chuyển gỗ? Tổ chức này có 

đủ nhân lực và nguồn lực để thực hiện các biện pháp kiểm soát không? 

 
2.2.4 : Thông tin có được các Tổ chức, Hộ gia đình và Cơ quan kiểm lâm lưu giữ tại 

từng điểm kiểm soát theo quy định tại Phụ đính 2 của Phụ lục V của Hiệp định này 

hay không? 

 

2.2.5 : Thông tin từ báo cáo tháng và quý của Tổ chức có được thu thập và đối chiếu để 

cung cấp thông tin theo các yêu cầu tại các câu hỏi 2.3.4, 2.3.5, 3.4.5, 3.4.6 dưới đây 

hay không? 
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2.3. Khối lƣợng 
 
 

Có các cơ chế phù hợp và hiệu quả để đo đếm và ghi chép khối lượng gỗ hoặc sản 

phẩm gỗ tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng, bao gồm dự tính chính xác trước khai 

thác khối lượng cây đứng tại từng điểm khai thác. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

2.3.1 : Hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng có thể cung cấp dữ liệu định lượng về đầu 

vào và đầu ra tại các điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi cung ứng hay không? 
 

 

2.3.2 : Chức năng của các hệ thống thông tin để xác minh tính hợp pháp của chuỗi cung 

ứng có được xác định rõ ràng không? 
 

 

2.3.3 : Tổ chức nào chịu trách nhiệm nhập dữ liệu định lượng này vào hệ thống kiểm 

soát chuỗi cung ứng? Chất lượng của dữ liệu được kiểm soát như thế nào? 

 

2.3.4 : Dữ liệu định lượng có được ghi chép lại theo cách thức hợp lý để có thể đối 

chiếu với điểm kiểm soát trước và tiếp theo trong chuỗi cung ứng một cách kịp thời 

hay không? 

 

2.3.5 : Hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng có cho phép đối chiếu khối lượng gỗ theo 

tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế, nếu phù hợp, hay không? 

 

2.3.6 : Nhân sự phụ trách hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng có được đào tạo phù hợp 

không? 

 

2.3.7 : Thông tin nào trong hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng được công bố? Các bên 

quan tâm có thể truy cập nguồn thông tin này như thế nào? 
 

 

2.4. Gỗ nhập khẩu 
 
 

Có quy định pháp luật, biện pháp và quy trình kiểm soát nhằm đảm bảo rằng gỗ nhập 

khẩu tuân thủ quy định pháp luật của quốc gia khai thác. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

2.4.1 : Việc nhập khẩu gỗ hợp pháp được phản ánh như thế nào trong chuỗi cung ứng? 

 
2.4.2 : Việc truy xuất nguồn gốc gỗ nhập khẩu được đảm bảo như thế nào? Loại gỗ này 

có thể được xác minh trong suốt chuỗi cung ứng không? 

 

2.4.3 : Trong trường hợp gỗ nhập khẩu được sử dụng, quốc gia khai thác, bao  gồm 

quốc gia khai thác từng bộ phận của sản phẩm hỗn hợp, có thể được xác định trên giấy 

phép FLEGT không, kể các các thành phần của chúng trong sản phẩm hỗn hợp? 
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2.4.4 : Cần có bằng chứng gì để chứng minh gỗ nhập khẩu được sản xuất hợp pháp tại 

quốc gia khai thác? 

 

2.4.5 : Bản kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu có khả thi không? Bản kê khai đó có thể 

ghi chép việc thực hiện trách nhiệm giải trình của nhà nhập khẩu không, bao gồm các 

tài liệu về nguồn gốc tại quốc gia khai thác, phân tích rủi ro bất hợp pháp, và các biện 

pháp giảm thiểu tương ứng, nếu có? 

 

2.4.6 : Các quy trình thực hiện các tiêu chí phân loại rủi ro theo loài và theo vùng địa lý 

đối với gỗ nhập khẩu có khả thi không? 

 
2.4.7 : Hải quan và cơ quan kiểm lâm có được chuẩn bị cho việc thực hiện hiệu quả bản 

kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu không? 

 

2.4.8 : Hệ thống phân loại rủi ro trong Hệ thống VNTLAS để đánh giá tính hợp pháp 

của gỗ nhập khẩu có khả thi và hiệu quả không? 

 

2.4.9 : Cơ chế điều phối giữa các chủ thể xác minh có được thực hiện đầy đủ để đảm 

bảo chỉ có gỗ hợp pháp được nhập khẩu vào Việt Nam hay không? Các chủ thể xác 

minh có đủ nguồn lực không? 
 

 

Phần 3: Xác minh 
 
 

Hoạt động xác minh giúp kiểm soát đầy đủ nhằm đảm bảo tính hợp pháp của gỗ. Hoạt 

động xác minh phải có hiệu quả nhằm đảm bảo rằng bất kỳ hành vi không tuân thủ các 

quy định pháp luật trong Phụ lục II từ khâu khai thác trong rừng cho đến các khâu tiếp 

theo trong chuỗi cung ứng sẽ được phát hiện và các biện pháp khắc phục được thực 

hiện kịp thời. Các câu hỏi chính bao gồm: 
 

 

3.1. Các cơ quan xác minh 

 
3.1.1 : Chính phủ giao cho một hay nhiều cơ quan thực hiện nhiệm vụ xác minh? Thẩm 

quyền và trách nhiệm của các cơ quan này có được xác định rõ ràng và  công khai 

không? 

 

3.1.2 : Các chủ thể xác minh (bao gồm Cơ quan xác minh và các chủ thể xác  minh 

khác) tham gia vào Hệ thống VNTLAS có đủ nguồn lực để thực hiện xác minh theo 

định nghĩa gỗ hợp pháp và có các hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng không? 

 

3.1.3 : Cơ quan kiểm lâm các cấp có nguồn lực phù hợp để thực hiện xác minh tính hợp 

pháp của gỗ hay không? 
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3.1.4 : Các chủ thể xác minh có hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu sau đây không? 
 

 

- 3.1.4.1:  Các chủ thể xác minh có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hiện trường theo 

yêu cầu để đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống không?; 

 

- 3.1.4.2: Các chủ thể xác minh có đủ nguồn lực thực hiện kiểm tra hiện trường theo 

yêu cầu để đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống không?; 

 

- 3.1.4.3: Nhân sự có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết đảm bảo việc xác 

minh có hiệu quả không?; 

 

- 3.1.4.4: Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ có được tài liệu hóa không?; 

 
- 3.1.4.5: Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ có được áp dụng không?; 

 

 

- 3.1.4.6: Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ có đảm bảo hệ thống này thực hiện 

chức năng một cách đầy đủ không?; 

 

- 3.1.4.7: Có cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích không?; 

 
- 3.1.4.8: Tính minh bạch của hệ thống theo quy định của Hiệp định này có được 

đảm bảo không?; 

 
- 3.1.4.9: Hệ thống quản lý khiếu nại có thể được tiếp cận công khai không?; 

 

 

- 3.1.4.10: Các phương pháp xác minh có được xây dựng và áp dụng không?; 

 
- 3.1.4.11: Nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể xác minh có rõ ràng và được công 

bố rộng rãi không?. 
 

 

3.2. Xác minh dựa trên Định nghĩa gỗ hợp pháp 
 
 

Cần có một Định nghĩa gỗ hợp pháp rõ ràng làm cơ sở xác định phạm vi cần xác minh. 

Phương pháp xác minh cần được tài liệu hóa và đảm bảo rằng quá trình xác minh có 

tính hệ thống, minh bạch và thực chứng, được tiến hành định kỳ và bao trùm tất cả các 

nội dung đã được xác định trong phạm vi của Định nghĩa. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

3.2.1 : Phương pháp xác minh có bao trùm tất cả các yêu cầu trong Định nghĩa không, 

bao gồm việc kiểm tra tuân thủ tất cả các chỉ số? 
 

 

3.2.2 : Hoạt động xác minh có bao gồm việc kiểm tra các tài liệu, ghi chép và kiểm tra 

các hoạt động trên hiện trường (bao gồm kiểm tra đột xuất) không? 

 

3.2.3 : Hệ thống OCS có hoạt động như dự kiến không? 
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3.2.4 : Hoạt động xác minh có bao gồm các yêu cầu sau không? 
 

 

- 3.2.4.1: Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro có được tài liệu hóa thông qua quy 

trình, thủ tục toàn diện và khả thi không?; 

 

- 3.2.4.2: Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro có đóng góp hiệu quả vào việc xác 

minh dựa trên Định nghĩa gỗ hợp pháp không?; 

 

- 3.2.4.3: Thông tin liên quan và đáng tin cậy từ các bên liên quan có được thu thập 

phục vụ mục đích xác minh không?; 

 

- 3.2.4.4: Các ghi chép về hoạt động xác minh có được lưu giữ dưới dạng phù hợp 

cho phép cơ quan thanh tra, kiểm tra nội bộ và Đơn vị đánh giá độc lập sử dụng để 

giám sát không?; 

 

- 3.2.4.5: Chức năng của hệ thống thông tin liên quan đến xác minh dựa trên Định 

nghĩa gỗ hợp pháp có được xác định rõ ràng không?; 

 
- 3.2.4.6: Các kết quả xác minh có được công bố công khai không?; 

 

 

- 3.2.4.7: Các bên quan tâm bên ngoài có tiếp cận được thông tin liên quan đến kết 

quả xác minh không?. 
 

 

3.3 Công nhận các cơ chế chứng ch  tự nguyện, hệ thống trách nhiệm giải trình tự 

nguyện và cơ chế chứng ch  quốc gia 
 
 

JIC quy định các thủ tục nhằm công nhận các cơ chế chứng chỉ tự nguyện và cơ chế 

chứng chỉ quốc gia. Các thủ tục, quy định công nhận là cơ sở tạo thành một bằng 

chứng bổ sung cho việc xác minh dựa trên rủi ro gỗ nhập khẩu và cùng với hệ thống 

trách nhiệm giải trình tự nguyện có thể được Việt Nam xem xét là một tiêu chí trong 

Hệ thống OCS. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

3.3.1 : Có các quy trình, thủ tục công nhận các cơ chế chứng chỉ tự nguyện, hệ thống 

trách nhiệm giải trình tự nguyện và cơ chế chứng chỉ quốc gia không? Các thủ tục, quy 

định này có được công bố công khai không? 

 

3.3.2 : Có cơ chế hoặc hệ thống nào chưa được công nhận không? Các cơ chế và hệ 

thống chứng chỉ mà được xem xét khi xác minh gỗ nhập khẩu, và trong  Hệ thống 

OCS, có góp phần đảm bảo tính hợp pháp của gỗ không? 
 

 
 
 

3.4. Xác minh hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng 
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Cần xác định rõ phạm vi cần phải xác minh bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng từ khâu 

khai thác hoặc nhập khẩu cho đến khâu tiêu thụ cuối cùng tại thị trường Việt Nam 

hoặc xuất khẩu, kể cả gỗ sau xử lý tịch thu. Phương pháp xác minh được tài liệu hóa 

và đảm bảo rằng quá trình này phải mang tính hệ thống, minh bạch và thực chứng, 

được tiến hành định kỳ và bao trùm tất cả nội dung trong phạm vi đã được xác định, 

bao gồm việc đối chiếu thường xuyên và kịp thời các số liệu giữa các giai đoạn trong 

chuỗi cung ứng. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

3.4.1 : Chức năng của các chủ thể xác minh có được xác định và được thực hiện rõ ràng 

không? 

 

3.4.2 : Phương pháp xác minh có bao trùm toàn bộ nội dung cần thiết để kiểm  soát 

chuỗi cung ứng không? Điều này có được nêu rõ trong phương pháp xác minh không? 

Có các công cụ bổ sung khác để hỗ trợ kiểm soát chuỗi cung ứng không? 

 

3.4.3 : Có bằng chứng nào chứng minh việc xác minh hệ thống kiểm soát chuỗi cung 

ứng không? 
 

 

3.4.4 : Tổ chức nào chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu xác minh? Tổ chức đó có đầy đủ 

nhân lực và nguồn lực để thực hiện việc quản lý dữ liệu không? 
 

 

3.4.5 : Có phương pháp đánh giá đối chiếu giữa khối lượng cây đứng/gỗ nhập khẩu và 

khối lượng gỗ đi vào cơ sở chế biến/điểm tiêu thụ cuối cùng tại thị trường Việt Nam 

hoặc điểm xuất khẩu không? 

 

3.4.6 : Có phương pháp đánh giá sự phù hợp giữa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu 

ra tại xưởng cưa hoặc nhà máy không? 

 

3.4.7 : Có phương pháp nào đảm bảo tính nhất quá giữa việc đánh dấu và đánh số sản 

phẩm không? 

 

3.4.8 : Việc xác minh truy xuất nguồn gốc được thực hiện theo từng sản phẩm hay theo 

từng lô hàng trong toàn bộ chuỗi cung ứng? 

 

3.4.9 : Các Tổ chức và Hộ gia đình có xác định được tính hợp pháp, hợp lệ và phù hợp 

giữa hồ sơ gỗ và gỗ khi giao dịch nhằm đảm bảo gỗ có nguồn gốc hợp pháp tại Việt 

Nam? 

 

3.4.10 : Cách tiếp cận dựa trên rủi ro khi thực hiện Hệ thống VNTLAS có đóng góp 

hiệu quả vào việc kiểm soát chuỗi cung ứng không? 
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3.4.11 : Hệ thống thông tin và công nghệ nào được áp dụng để lưu trữ, xác minh 

và ghi chép dữ liệu? Có hệ thống đảm bảo dữ liệu nào không? 

 

3.4.12 : Các kết quả xác minh hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng có  được công bố 

không? Các bên quan tâm có thể tiếp cận nguồn thông tin này như thế nào? 
 
 

3.5. Sự không tuân thủ 
 
 

Có cơ chế phù hợp và hiểu quả để yêu cầu và cưỡng chế thực hiện các biện pháp khắc 

phục phù hợp trong trường hợp phát hiện các hành vi không tuân thủ. Các câu hỏi 

chính bao gồm: 

 

3.5.1 : Hệ thống xác minh hoặc các hệ thống khác có xác định được các yêu cầu trên 

không? 

 

3.5.2 : Có tài liệu nào ghi rõ việc xử lý các trường hợp không tuân thủ và ảnh hưởng 

của chúng đối với việc cấp phép FLEGT không? 

 

3.5.3 : Hệ thống xác minh có thể xác định các trường hợp không tuân thủ một cách đầy 

đủ không? 

 
3.5.4 : Có các cơ chế xử lý các trường hợp không tuân thủ không, bao gồm cả cơ sở dữ 

liệu về vi phạm? 

 
3.5.5 : Các vi phạm được theo dõi trong quá trình đánh giá Hệ thống OCS có được ghi 

chép vào cơ sở dữ liệu về vi phạm không? 

 
3.5.6 : Hệ thống có cho phép ghi chép đầy đủ thông tin về các hành vi không tuân thủ 

bị phát hiện cũng như về các biện pháp khắc phục không? Tính hiệu quả của các biện 

pháp khắc phục sẽ được đánh giá như thế nào? 

 

3.5.7 : Cơ sở dữ liệu về vi phạm có được xem xét trong quá trình xác minh xuất khẩu 

không? Thông tin trong cơ sở dữ liệu về vi phạm có được cung cấp cho quá trình xác 

minh cho xuất khẩu không? 

 

3.5.8 : Có tiến hành kiểm tra thực tế các sản phẩm gỗ xuất khẩu theo tỷ lệ mẫu thống 

nhất không? 

 

3.5.9 : Thông tin nào liên quan đến các hành vi không tuân thủ có thể được công khai? 
 

 

3.5.10 : Các chế tài xử phạt đối với các hành vi không tuân thủ có hợp lý, đầy đủ và 

mang tính răn đe không? 
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Phần 4: Cấp phép 
 
 

Chính phủ Việt Nam sẽ giao cho Cơ quan cấp phép chịu toàn bộ trách nhiệm về việc 

cấp phép FLEGT. Giấy phép FLEGT sẽ được cấp cho từng lô hàng xuất khẩu. Các câu 

hỏi chính bao gồm: 
 

 

4.1. Cơ quan cấp phép 

 
4.1.1 : Cơ quan nào được giao trách nhiệm cấp phép FLEGT? 

 
4.1.2 : Vai trò của Cơ quan cấp phép và nhân sự của Cơ quan cấp phép có được xác 

định rõ ràng và công khai không? 

 
4.1.3 : Các yêu cầu về thẩm quyền và việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ đối với 

nhân sự thực hiện chức năng cấp phép của Cơ quan cấp phép có được xác định rõ ràng 

không? 

 

4.1.4 : Cơ quan cấp phép có đủ nguồn lực và hệ thống để thực hiện nhiệm vụ  này 

không? 
 

 

4.2. Thủ tục cấp phép 

 
4.2.1 : Cơ quan cấp phép có ban hành quy trình, thủ tục cấp phép không? Các  quy 

trình, thủ tục này, bao gồm lệ phí cấp phép, có được công khai không? 

 

4.2.2 : Chức năng và vai trò của cơ sở dữ liệu về cấp phép đối với quá trình cấp phép 

FLEGT có được xác định rõ ràng không? 
 

 

4.2.3 : Bằng chứng nào chứng minh thủ tục cấp phép được thực hiện đúng? 

 
4.2.4 : Hồ sơ đầy đủ về những trường hợp được cấp phép và bị từ chối có được lưu trữ 

không? Những hồ sơ này có nêu rõ bằng chứng nào được sử dụng làm cơ sở cho việc 

cấp phép không? 
 

 

4.3. Cấp phép theo lô hàng 

 
4.3.1 : Tính hợp pháp của lô hàng xuất khẩu có được đảm bảo thông qua hệ thống kiểm 

soát chuỗi cung ứng của Chính phủ không? 

 

4.3.2 : Những yêu cầu cho việc cấp phép có được xác định rõ ràng và được thông báo 

cho Tổ chức, Hộ gia đình, cá nhân xuất khẩu và các bên liên quan không? 

 

4.3.3 : Thông tin nào trong giấy phép đã cấp được công khai? 
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4.4. Thắc mắc, chất vấn về giấy phép FLEGT đƣợc cấp 
 
 

Có cơ chế phù hợp để giải quyết các thắc mắc, chất vấn liên quan đến giấy phép 

FLEGT từ các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh theo quy định tại Phụ lục III của 

Hiệp định này. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

4.4.1 : Các cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên Liên minh có thể  nhận 

được các giải trình về giấy phép FLEGT đã được cấp của Việt Nam không? 

 
4.4.2 : Cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền của các nước thành 

viên Liên minh và Cơ quan cấp phép có được xây dựng không? 

 

4.4.3 : Các bên liên quan khác trong nước và quốc tế chất vấn về giấy phép FLEGT đã 

được cấp qua kênh nào? 
 

 

Phần 5: Đánh giá độc lập 
 
 

Đánh giá độc lập là chức năng nằm ngoài chức năng của các cơ quan quản lý trong 

ngành lâm nghiệp của Việt Nam. Đánh giá độc lập được tiến hành nhằm đảm bảo chức 

năng và tính tin cậy của cơ chế cấp phép FLEGT thông qua việc kiểm tra tất cả các 

khía cạnh của Hệ thống VNTLAS. Các câu hỏi chính bao gồm: 
 

 

5.1. Tổ chức thực hiện 
 
 

Đơn vị đánh giá độc lập được thành lập theo các yêu cầu sau: 
 

 

5.1.1 : Chỉ định: Việt Nam đã chính thức tuyển dụng hoặc đang trong quá trình tuyển 

dụng Đơn vị đánh giá độc lập không? Đơn vị đánh giá độc lập có được chỉ định thông 

qua cơ chế minh bạch và các quy định chỉ định có rõ ràng và được công khai không? 

 

5.1.2 : Tính độc lập: Có sự tách biệt rõ ràng giữa (a) các tổ chức, cá nhân tham gia vào 

quản lý và kiểm soát tài nguyên rừng và (b) các tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá 

độc lập nhằm tránh xung đột lợi ích không? 

 

5.1.3 : Năng lực: Đơn vị đánh giá độc lập có được yêu cầu phải hoạt động  theo  hệ 

thống kiểm soát chất lượng phù hợp không? Có phương pháp được thống nhất để thực 

hiện đánh giá độc lập không? 

 

5.1.4 : Thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại: Đơn vị đánh giá độc lập có được yêu phải 

có một cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến các hoạt động đánh giá của 

Đơn vị không? 
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Phần 6: Cơ chế giải quyết khiếu nại 
 
 

Có cơ chế phù hợp để giải quyết các khiếu nại và tranh chấp phát sinh từ việc thực 

hiện Hệ thống VNTLAS. Cơ chế này cho phép giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên 

quan đến việc vận hành Hệ thống VNTLAS. Các câu hỏi chính bao gồm: 

 

6.1.1 : Có thủ tục, quy định nào về xử lý khiếu nại đã được tài liệu hóa được công bố 

cho các bên liên quan không? 
 

 

6.1.2 : Quy trình tiếp nhận, lưu trữ, chuyển cấp thẩm quyền giải quyết, nếu cần thiết, và 

phản hồi các khiếu nại có rõ ràng không? 
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PHỤ LỤC VIII 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 
 
 

1. Giới thiệu 
 
 

Các Bên cam kết đảm bảo những thông tin chính liên quan đến ngành lâm nghiệp được 

chuẩn bị sẵn sàng để công bố. 
 

 

Để đạt được mục tiêu đó, Phụ lục này quy định: thông tin cụ thể liên quan đến ngành 

lâm nghiệp sẽ được công bố; các cơ quan chịu trách nhiệm công bố; và cơ chế tiếp cận 

thông tin. 
 

 

Việc công bố thông tin nhằm đảm bảo: 
 
 

(i) sự vận hành của Ủy ban thực thi chung (JIC) trong thời gian thực thi 

Hiệp định là minh bạch và rõ ràng; 

(ii) có cơ chế được thiết lập cho hai Bên và cho các bên liên quan khác tiếp 

cận những thông tin chính liên quan đến ngành lâm nghiệp; 

(iii) chức năng của Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (Hệ thống 

VNTLAS) được tăng cường thông qua đánh giá độc lập dựa vào thông 

tin sẵn có; và 

(iv) đạt được những mục tiêu chung của Hiệp định này. 
 
 

Việc công bố thông tin và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan tiếp 

cận thông tin góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản trị rừng của Việt 

Nam. 
 

 

2. Thông tin do Việt Nam công bố 
 
 

2.1 Thông tin về luật pháp 
 

 Toàn văn Hiệp định, các Phụ lục của Hiệp định và các thay đổi, bổ sung sau đó. 
 

 Các văn bản pháp luật liên quan được dẫn chiếu trong Định nghĩa gỗ hợp pháp theo 

quy định tại Phụ lục II và trong Hệ thống VNTLAS theo quy định tại Phụ lục V và 

các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó. 
 

 Các Công ước quốc tế và các hiệp định mà Chính phủ Việt Nam đã ký kết và phê 

chuẩn liên quan đến Hiệp định này. 
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2.2 Thông tin về quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và giao đất lâm nghiệp 
 

 Dữ liệu và bản đồ quy hoạch ba loại rừng (đặc dụng, phòng hộ và sản xuất) cấp 

tỉnh và toàn quốc. 
 

 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh và các loại bản đồ (bản cứng). 
 

 Dữ liệu định kỳ về giao đất lâm nghiệp, cho thuê rừng và diện tích đất lâm nghiệp 

được giao cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 

 Theo yêu cầu, và tuân theo quy trình không phân biệt đối xử và không tăng gánh 

nặng về thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu này, thông tin sẵn có liên quan 

đến giấy chứng nhận giao đất lâm nghiệp và hợp đồng cho thuê rừng tại các cơ 

quan địa phương có thẩm quyền. 
 

 Dữ liệu về diện tích đất lâm nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng, bao gồm vị 

trí và các chính sách về thay thế rừng. 
 

 Diện tích đất rừng theo các hợp đồng khoán bảo vệ rừng. 
 
 

2.3 Thông tin về quản lý rừng 
 

 Dữ liệu về diễn biến rừng cấp tỉnh và toàn quốc hàng năm (rừng tự nhiên và rừng 

trồng) và số lượng cây trồng phân tán. 
 

 Danh sách và vị trí các khu rừng được các tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ quản lý 

rừng bền vững. 
 

 Kế hoạch quản lý rừng bền vững được phê duyệt. 
 

 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phê duyệt, bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường đối 

với các dự án lâm nghiệp. 
 

 Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của các dự án tác động tới tài nguyên rừng. 
 
 

2.4 Thông tin về sản xuất gỗ trong nƣớc 
 

 Số liệu về giá trị và tăng trưởng sản xuất gỗ. 
 

 Số liệu về khối lượng gỗ khai thác từ rừng trồng, cây trồng phân tán, thanh lý gỗ 

rừng cao su (nếu có) và khai thác tận thu, tận dụng. 
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2.5 Thông tin từ cơ sở dữ liệu vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 

và thông tin về vi phạm trong thƣơng mại gỗ từ cơ sở dữ liệu về vi phạm của 

các cơ quan chính phủ khác 
 

 Số liệu định kỳ về số lượng vụ vi phạm luật lâm nghiệp cấp huyện, tỉnh và toàn 

quốc liên quan tới: chặt phá rừng; khai thác lâm sản trái phép; vi phạm các quy 

định về phòng cháy, chữa cháy rừng; vi phạm các quy định về sử dụng đất lâm 

nghiệp; buôn bán và vận chuyển trái phép lâm sản; và vi phạm các quy định về chế 

biến lâm sản. 
 

 Số liệu định kỳ về số lượng các vụ vi phạm luật lâm nghiệp cấp huyện, tỉnh và toàn 

quốc và kết quả xử lý vi phạm bao gồm xử phạt hành chính và xử lý hình sự. 
 

 Thông tin định kỳ về các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, loại hình vi 

phạm và địa phương vi phạm. 
 

 Số liệu định kỳ về số lượng và chủng loại gỗ tịch thu và sau đấu giá. 
 
 

2.6 Thông tin về chế biến 
 

 Số lượng và danh sách các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ được đăng ký 

chính thức, theo vị trí địa lý (vùng) và theo loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp 

trong nước và doanh nghiệp nước ngoài). 
 

 Danh sách các doanh nghiệp/công ty chế biến và xuất khẩu gỗ và lâm sản đã có 

chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm và/hoặc chứng nhận quản lý rừng bền vững. 
 

 Danh sách Tổ chức được cập nhật định kỳ theo từng nhóm rủi ro từ Hệ thống Phân 

loại Tổ chức theo quy định tại Mục 5 của Phụ lục V của Hiệp định này. 
 
 

2.7 Thông tin về đầu tƣ và doanh thu 
 

 Số liệu hàng năm về doanh thu của ngành lâm nghiệp. 
 

 Số liệu hàng năm về chi trả dịch vụ môi trường. 
 

 Số liệu hàng năm về đầu tư từ ngân sách nhà nước cho kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng. 
 

 Giá đất hàng năm theo quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực 

thuộc Trung ương. 
 
 

2.8 Thông tin về thƣơng mại 
 

 Số liệu hàng năm về giá trị xuất, nhập khẩu gỗ theo mã HS, theo nước xuất xứ và 

theo nước nhập khẩu, bao gồm thông tin về gỗ quá cảnh. 



257 
 

 Thông tin về xuất, nhập khẩu các loài gỗ có giấy phép CITES. 
 
 

2.9 Thông tin về Hệ thống VNTLAS 
 

 Các quy định và quy trình, thủ tục hướng dẫn thực hiện các cấu phần của Hệ thống 

VNTLAS và các hướng dẫn, phương pháp thực hiện liên quan. 
 

 Các quy định và quy trình, thủ tục hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy phép 

FLEGT. 
 

 Danh sách văn phòng và chi nhánh của Cơ quan cấp phép FLEGT tại Việt Nam, 

bao gồm cả chi tiết liên hệ. 
 

 Danh sách các Biên bản ghi nhớ và hiệp định song phương về lâm nghiệp, thương 

mại và tính hợp pháp của gỗ giữa Việt Nam và các quốc gia khác. 
 

 Các Biên bản ghi nhớ và hiệp định song phương về lâm nghiệp, thương mại và tính 

hợp pháp của gỗ giữa Việt Nam và các quốc gia khác nếu không trái với quy định 

về bảo mật của các Biên bản ghi nhớ và hiệp định này. 
 

 Tên và chi tiết liên hệ của Đơn vị đánh giá độc lập được lựa chọn. 
 

 Báo cáo thanh tra, kiểm tra nội bộ được công khai liên quan đến việc thực hiện Hệ 

thống VNTLAS theo quy định pháp luật của Việt Nam. 
 
 

3. Thông tin do Liên minh công bố 
 

 Toàn văn Hiệp định, các Phụ lục của Hiệp định và các sửa đổi, bổ sung sau đó. 
 

 Số lượng giấy phép FLEGT từ Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền của các 

nước thành viên Liên minh chấp nhận. 
 

 Khối lượng và giá trị gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên minh 

hàng năm. 
 

 Tổng khối lượng và giá trị gỗ theo quốc gia, có và không có giấy phép FLEGT, 

được nhập khẩu vào Liên minh. 
 

 Tất cả báo cáo Giám sát thị trường độc lập (IMM) do Tổ chức Gỗ nhiệt đới Quốc 

tế (ITTO) thực hiện hiện có. 
 

 Thông tin cập nhật về các quy định của Liên minh liên quan đến thương mại gỗ, 

thông tin về hỗ trợ kỹ thuật và tài chính liên quan đến việc thực thi Hiệp định này 

tại Việt Nam. 
 

 Danh sách và chi tiết liên hệ của cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên 

Liên minh chịu trách nhiệm về FLEGT và Quy chế gỗ của Liên minh. 
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4. Thông tin do Ủy ban Thực thi Chung (JIC) công bố 
 
 

4.1 Biên bản các cuộc họp của JIC và tóm tắt các quyết định của JIC 

4.2 Báo cáo hàng năm của JIC, bao gồm các nội dung sau: 
 

 Số lượng giấy phép FLEGT được Việt Nam cấp. 
 

 Số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép FLEGT bị từ chối. 
 

 Khối lượng và giá trị gỗ hàng năm được xuất khẩu từ Việt Nam vào Liên minh có 

giấy phép FLEGT, theo mã HS và theo từng quốc gia thành viên Liên minh nhập 

khẩu gỗ. 
 

 Tiến độ đạt được các mục tiêu của Hiệp định và các vấn đề liên quan đến việc thực 

thi Hiệp định. 
 

 Khối lượng gỗ và lâm sản nhập khẩu vào Việt Nam. 
 

 Các biện pháp được thực hiện nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu gỗ được sản xuất 

bất hợp pháp vào Việt Nam nhằm duy trì tính toàn vẹn của cơ chế cấp phép 

FLEGT. 
 

 Các trường hợp không tuân thủ cơ chế cấp phép FLEGT và các biện pháp xử lý các 

trường hợp này. 
 

 Khối lượng gỗ và sản phẩm phái sinh của quốc gia xuất khẩu vào Liên minh có 

giấy phép FLEGT, theo mã HS và theo từng quốc gia thành viên Liên minh nhập 

khẩu gỗ. 
 

 Số lượng giấy phép FLEGT từ Việt Nam được Liên minh tiếp nhận. 
 

 Thông tin về các trường hợp và khối lượng gỗ cần sự giải trình và làm rõ của Cơ 

quan cấp phép với cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên Liên minh. 
 

JIC sẽ đánh giá và báo cáo về nhu cầu nâng cao năng lực và việc sử dụng thông tin 

công bố nhằm mục đích thực hiện Phụ lục này. 
 

 

4.3 Thông tin về đánh giá độc lập 
 

 Điều khoản tham chiếu cho đánh giá độc lập. 
 

 Các quy trình, thủ tục được tài liệu hóa của Đơn vị đánh giá độc lập khi thực hiện 

đánh giá. 
 

 Báo cáo tóm tắt của đánh giá độc lập được công bố. 
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4.4 Quy trình, thủ tục hƣớng dẫn hoạt động của JIC 
 
 

4.5 Tổng quan về các hoạt động đã đƣợc tiến hành để thực thi Hiệp định 
 
 

5. Cơ chế và phƣơng thức tiếp cận thông tin 

Phụ lục này tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về công bố và 

cung cấp thông tin được quy định tại: Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về Qui chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP của Chính phủ qui định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nước; Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và về 

Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật số 17/2008/QH12 về việc ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Luật số 14/2012/QH13 về phổ biến và giáo dục pháp luật; và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung sau đó. 
 

 

Các thông tin đề cập ở trên được công bố: 
 

 Trên trang web và cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam, Tổng cục Lâm 

nghiệp, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế, cổng thông tin 

điện tử của chính quyền tỉnh, Cơ quan VNTLAS (Cục Kiểm lâm), các hiệp hội sản 

xuất và chế biến gỗ và trang mạng của Liên minh. 
 

 Tại Tổng cục Lâm nghiệp và Phái đoàn Liên minh tại Việt Nam, là các cơ quan 

chịu trách nhiệm theo dõi Hiệp định này. 
 

 Tại các cuộc họp báo của hai Bên. 
 

 Thông qua tờ rơi, bản tin, ấn phẩm truyền thông của hai Bên. 
 
 

6. Phƣơng thức công bố thông tin 
 
 

Việt Nam và Liên minh sẽ chỉ định cơ quan đầu mối và xây dựng hướng dẫn chi tiết để 

thực hiện Phụ lục này. 
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PHỤ LỤC IX 

CHỨC NĂNG CỦA ỦY BAN THỰC THI CHUNG 
 

 
 

Ủy ban Thực thi Chung (JIC) là cơ quan được thành lập theo quy định tại Điều 18 của 

Hiệp định này. 
 

 

JIC sẽ được các Bên thành lập trong vòng ba tháng kể từ ngày Hiệp định này có hiệu 

lực theo quy định tại Điều 25 của Hiệp định này. 
 

 

JIC thực hiện chức năng và nhiệm vụ cụ thể liên quan đến quản lý, giám sát và đánh 

giá việc thực thi Hiệp định này, bao gồm việc quản lý đánh giá độc lập. 
 
 

1. Quản lý Hiệp định 
 
 

(a) Tiến hành đánh giá độc lập về tính sẵn sàng vận hành của Hệ thống đảm bảo gỗ 

hợp pháp Việt Nam (Hệ thống VNTLAS) dựa trên các tiêu chí được quy định tại Phụ 

lục VII. Việc đánh giá này sẽ xác định xem Hệ thống VNTLAS có thực hiện đầy đủ 

các chức năng hay không. 
 

 

(b) Tiếp nhận thông báo của các Bên về thời điểm đã hoàn thành các công việc chuẩn 

bị cần thiết để vận hành cơ chế cấp phép FLEGT và dựa trên cơ sở đánh giá độc lập 

nêu trên đề xuất thời điểm bắt đầu vận hành cơ chế cấp phép FLEGT để hai Bên phê 

duyệt theo quy định tại Điều 12 của Hiệp định này. 
 

 

(c) Thúc đẩy đối thoại và trao đổi thông tin giữa các Bên về tiến độ thực thi Hiệp định 

và xem xét bất kỳ vấn đề nào do một trong hai Bên đưa ra và xác định các bước giải 

quyết cần thiết tiếp theo. 
 

 

(d) Tiếp nhận thông báo từ một trong hai Bên nếu có nghi ngờ hoặc phát hiện bằng 

chứng về bất kỳ sự gian lận hoặc bất thường trong việc thực hiện cơ chế  cấp phép 

FLEGT và xác định các bước giải quyết cần thiết tiếp theo theo quy định tại Điều 11 

của Hiệp định này. 
 

 

(e) Nỗ lực giải quyết bất kỳ xung đột, tranh chấp liên quan đến việc áp dụng hoặc giải 

thích Hiệp định này theo quy định tại Điều 22 của Hiệp định này. 
 

 

(f) Tiếp nhận và thảo luận đề nghị của một trong hai Bên về việc sửa đổi Hiệp định 

hoặc các Phụ lục của Hiệp định; trình khuyến nghị cho các Bên về các sửa đổi được đề 
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nghị; và phê duyệt những sửa đổi liên quan đến các Phụ lục của Hiệp định theo quy 

định tại Điều 24 của Hiệp định này. 
 
 

(g) Tiếp nhận thông báo từ một trong hai Bên về những thay đổi liên quan đến văn bản 

quy phạm pháp luật tham chiếu được nêu tại Phụ lục II về Định nghĩa gỗ hợp pháp. 

Các Bên, thông qua JIC, xem xét sự cần thiết của việc cập nhật Phụ lục II ít nhất hai 

năm một lần. 
 

 

(h) Phê duyệt phương thức công nhận các hệ thống chứng chỉ tự nguyện và cơ chế 

chứng nhận quốc gia khi đã đáp ứng yêu cầu của Hệ thống VNTLAS và  tiếp nhận 

thông tin về các hệ thống được Việt Nam đánh giá và công nhận theo quy định tại Mục 

2.3 của Phụ lục V. 
 
 

(i) Quyết định danh mục loài rủi ro cao trong việc kiểm soát gỗ nhập khẩu theo quy 

định của Hệ thống VNTLAS, rà soát danh mục loài theo định kỳ và bổ sung danh mục 

loài theo đề nghị của một trong hai Bên, theo quy định tại Mục 6.3.7.4 của Phụ lục V. 
 

 

(j) Xem xét và góp ý về hướng dẫn thực hiện Hệ thống VNTLAS, hướng dẫn  xác 

minh, tiêu chí và phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro trong Hệ thống VNTLAS khi 

thực thi Hiệp định này. 
 

 

2. Giám sát và đánh giá việc thực thi Hiệp định 
 
 

(a) Cân nhắc và phê duyệt các biện pháp chung để thực thi Hiệp định này, đề  xuất 

và/hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định 

này. 
 

 

(b) Giám sát và đánh giá tiến độ chung việc thực thi Hiệp định này, bao gồm việc vận 

hành Hệ thống VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT dựa trên kết quả và báo cáo của 

Đơn vị đánh giá độc lập theo quy định tại Điều 10 và tại Phụ lục VI của Hiệp định này. 
 

 

(c) Giám sát và đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của việc thực thi Hiệp 

định này và quyết định các biện pháp phù hợp để giảm thiểu các tác động tiêu cực có 

thể xảy ra. 
 

 

(d) Xác định các lĩnh vực hợp tác nhằm hỗ trợ việc thực thi Hiệp định này, bao gồm 

đóng góp của các bên liên quan. 
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(e) Thành lập các bộ phận trực thuộc để triển khai công việc hỗ trợ JIC khi cần thiết. 

Công việc hỗ trợ có thể là tiếp nhận và xem xét khiếu nại liên quan đến việc thực thi 

Hiệp định này. 
 

 

(f) Lập, phê duyệt và công bố các báo cáo chung thường niên, biên bản các cuộc họp 

của JIC và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động của JIC, theo quy định tại Mục 4 

của Phụ lục VIII. 
 

 

(g) Yêu cầu tiến hành thanh tra, kiểm tra nội bộ liên quan đến việc thực hiện Hệ thống 

VNTLAS và tiếp nhận kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ liên quan đến việc thực hiện 

Hệ thống VNTLAS. 
 

 

3. Quản lý đánh giá độc lập 
 
 

(a) Phê duyệt việc lựa chọn Đơn vị đánh giá độc lập do phía Việt Nam chỉ định sau khi 

tham vấn với Liên minh, dựa trên Điều khoản tham chiếu cho Đơn vị đánh giá độc lập 

được quy định tại Phụ lục VI của Hiệp định này. 
 

 

(b) Phê duyệt Báo cáo khởi động, bao gồm kế hoạch đánh giá, phương pháp đánh giá, 

khung báo cáo do Đơn vị đánh giá độc lập chuẩn bị. 
 
 

(c) Chuẩn bị hoặc chỉ định bộ phận trực thuộc của JIC dự thảo Điều khoản tham chiếu 

cụ thể cho từng đợt đánh giá định kỳ của Đơn vị đánh giá độc lập và khuyến nghị các 

đợt đánh giá hoặc nghiên cứu bổ sung khi được yêu cầu. 
 

 

(d) Phê duyệt thiết kế của hệ thống quản lý khiếu nại về hoạt động của Hệ  thống 

VNTLAS và cơ chế quản lý khiếu nại liên quan đến đánh giá độc lập, theo quy định tại 

Phụ lục VI. 
 

 

(e) Tiếp nhận, xem xét và góp ý cho tất cả các báo cáo do Đơn vị đánh giá độc lập đệ 

trình. 
 
 

(f) Thống nhất về các biện pháp khắc phục điểm yếu hoặc bất kỳ sự không tuân thủ 

trong Hệ thống VNTLAS dựa trên các phát hiện của Đơn vị đánh giá độc lập hoặc dựa 

trên các bằng chứng khác hoặc các khiếu nại liên quan đến Hệ thống VNTLAS; và 

giám sát tác động của các biện pháp khắc phục đó. 
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(g) Công bố các báo cáo tóm tắt và biên bản các cuộc họp của JIC về báo cáo của Đơn 

vị đánh giá độc lập, theo quy định tại Mục 4 của Phụ lục VI và tại Phụ lục VIII. 
 
 

(h) Thông qua việc gia hạn hợp đồng với Đơn vị đánh giá độc lập, khi có yêu cầu. 


