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Nghị định số 102/2020/NĐ-CP 

Hà Nội, ngày         tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan 

Tổng cục Lâm nghiệp nhận được Văn bản số 38/HHG-VP ngày 07/5/2021 

của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; Văn bản số 18/CV-HH/2021 ngày 

04/5/2021 của Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định, theo đó phản ánh việc chưa 

thống nhất trong xác định vùng địa lý và xuất xứ nguồn gốc gỗ xuất khẩu vào 

Việt Nam.  

Để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan liên quan, 

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo thực hiện 

việc hướng dẫn kê khai nguồn gốc gỗ xuất khẩu vào Việt nam như sau: 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4832/QĐ-

BNN-TCLN ngày 27/11/2020 công bố danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu 

gỗ vào Việt Nam; Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Văn bản số 111/TCLN-KL 

ngày 28/01/2021 về việc thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, theo đó đã 

hướng dẫn quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam là các 

quốc gia xuất khẩu gỗ (khai báo trên Tờ khai nhập khẩu) vào Việt Nam.  

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có quy định 

kê khai các thông tin về người xuất khẩu, nước xuất khẩu và xuất xứ. Vì vậy, 

để thống nhất tổ chức triển khai, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị kê khai thông 

tin tại Mục A Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP (Mẫu số 03) như sau: Khoản 2 ghi tên và địa chỉ chủ gỗ xuất 

khẩu; khoản 11 ghi tên nước (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) xuất khẩu gỗ vào 

Việt Nam; khoản 12 ghi tên quốc gia (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) nơi khai 

thác gỗ (xuất xứ gỗ được khai thác).  

Việc xác định vùng địa lý xuất khẩu gỗ vào Việt Nam tại Mục B Mẫu số 03 

dựa trên cơ sở tên nước xuất khẩu được kê khai tại khoản 11 Mục A Mẫu số 03. 

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn 

Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất áp dụng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TCT Nguyễn Quốc Trị (để b/c); 

- Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; 

- Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định; 

- Lưu: VT, cục KL (5 bản). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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