
 

 

 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP  

CỤC KIỂM LÂM 

 Số:            /KL-ĐT 
V/v tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày         tháng  01  năm 2022 

 

  Kính gửi:  

- Các Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang. 

 

Căn cứ Quyết định số 5254/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 và Quyết định 

số 42/QĐ-TCLN-KL ngày 24/01/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Kế 

hoạch xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, 

truy xuất nguồn gốc lâm sản (sau đây viết tắt là Thông tư số 27).  

Để đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Thông tư số 27 tại các địa 

phương, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành những quy định phù hợp 

với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý lâm sản trong tình hình mới và các 

cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; với tinh thần tiếp tục nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý rừng, quản lý lâm sản, tạo điều kiện cho người dân, doanh 

nghiệp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại lâm sản hợp pháp, 

thúc đẩy và khuyến khích kinh doanh có trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công 

tác kiểm soát nguồn gốc gỗ theo Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam. 

Cục Kiểm lâm đề nghị các Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức 

tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 27 tại địa phương, trong đó làm 

rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những nội dung cụ thể cần sửa đổi, 

bổ sung trong công tác quản lý rừng, quản lý lâm sản và truy xuất nguồn gốc 

lâm sản (có Đề cương báo cáo kèm theo).   

Báo cáo đánh giá, tổng kết gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 28/02/2022, 

bản điện tử gửi theo địa chỉ email: phongdieutrafpd@gmail.com, thông tin liên 

hệ ông Nguyễn Quang Tùng, Phòng Điều tra, xử lý vi phạm về Lâm nghiệp, 

điện thoại 0962727722./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TCT. Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo); 

- PTCT. Bùi Chính Nghĩa (để báo cáo); 

- CT. Nguyễn Hữu Thiện (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐT (70 bản). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

Nguyễn Quốc Hiệu 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo Văn bản số:          /KL-ĐT ngày        /01/2022 của Cục Kiểm lâm) 

I. Kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 27  

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Tình hình phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

4. Đánh giá chung về kết quả thực hiện Thông tư số 27. 

- Hoạt động khai thác thực vật rừng thông thường, động vật rừng thông 

thường; 

- Hồ sơ lâm sản hợp pháp, kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản; xác nhận 

bảng kê lâm sản (số lượng hồ sơ, khối lượng lâm sản đã xác nhận quy định tại 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều  6 Thông tư số 27). Tổng số … Bảng kê lâm sản 

đã xác nhận, trong đó:  

+ Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến... Bảng kê lâm 

sản (theo khoản 1 Điều 6) 

+ Thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước 

chưa chế biến… Bảng kê lâm sản (theo khoản 2 Điều 6) 

+ Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc 

khai thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước (theo khoản 3 Điều 6).  

+ Động vật rừng, sản phẩm của động vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục 

thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (theo khoản 3 Điều 6). 

- Đánh dấu mẫu vật. 

II. Những khó khăn, vướng mắc 

1. Khó khăn 

Đề nghị nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn: 

- Khó khăn do năng lực chuyên môn, công tác phối hợp… 

 - Khó khăn, vướng mắc từ điều kiện thực tế (nhân lực, kinh tế...). 

2. Vướng mắc 

Tập trung đánh giá cụ thể những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có); các quy định bất cập, chưa phù hợp 

trong Thông tư số 27; đặc biệt quan tâm đến những vấn đề chưa được quy định 

nhưng thường diễn ra trong thực tiễn. 

3. Các giải pháp đã áp dụng để giải quyết khó khăn, vướng mắc. 
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III. Đề xuất, kiến nghị  

Xuất phát từ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề 

xuất, kiến nghị cụ thể những giải pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 

27; trong đó, tập trung các vấn đề sau: 

1. Về đối tượng lâm sản phải xác nhận, hình thức xác nhận…: Đề xuất 

những điều chỉnh về đối tượng cần xác nhận hoặc không cần xác nhận đảm bảo 

chặt chẽ, phù hợp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục 

hành chính.  

2. Trình tự, thủ tục khai thác lâm sản: Có ý kiến về trình tự, thủ tục khai 

thác hiện nay; những trình tự, thủ tục cần sửa đổi, bổ sung… bao gồm cơ chế 

quản lý cây cảnh, cây bóng mát (cây thân gỗ có cả rễ, thân, cành, có hoặc không 

có lá được sử dụng vào bất kỳ mục đích gì mà không thuộc quy định của pháp 

luật về cây xanh đô thị…) có nguồn gốc từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng 

do nhà nước đầu tư; trình tự thủ tục khai thác cây gỗ rừng tự nhiên còn sót lại 

trên diện tích đất nương rẫy chưa được cấp có thẩm quyền xác nhận tài sản trên 

đất cho tổ chức, cá nhân; trình tự thủ tục tận thu gỗ nằm, trục, vớt gỗ trái pháp 

luật dưới sông, suối, ao, hồ và khai thác mẫu vật thực vật rừng nguy cấp quý 

hiếm; thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục Cites trên đất không thuộc quy 

hoạch ba loại rừng không nằm trong quy hoạch ba loại rừng. 

3. Quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp: Có ý kiến về nội dung, hình thức, 

các loại hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản (hồ sơ nguồn gốc; hồ sơ 

mua bán, vận chuyển; hồ sơ tại các cơ sở chế biến, kinh doanh, cất giữ). 

4. Về việc đánh dấu mẫu vật: Đề xuất nội dung quản lý truy xuất nguồn 

gốc lâm sản theo hướng cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng khoa học công 

nghệ để thiết lập hệ thống quản lý chế biến gỗ, thông tin dữ liệu nguyên liệu đầu 

vào và thông tin dữ liệu sản phẩm, đánh dấu mẫu vật…, liên thông cơ sở dữ liệu 

giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp trong việc theo dõi 

hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm sản đáp ứng được các yêu cầu kiểm soát 

nguồn gốc gỗ hiện nay theo Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam. 

5. Quy trình kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản: Đề xuất quy trình kiểm 

tra phù hợp, hạn chế ách tắc, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh nhưng đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc lâm sản và kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. 

6. Chế độ báo cáo của chủ lâm sản, doanh nghiệp, hệ thống mẫu biểu kèm 

theo: Đề xuất sửa đổi, bãi bỏ những mẫu biểu không phù hợp, bổ sung mẫu biểu 

phù hợp thực tế trong quản lý lâm sản nhưng hạn chế tối đa về phát sinh thủ tục 

hành chính. 

7. Các vấn đề khác./. 



 

 

 

PHỤ BIỂU 

Tổng hợp những đề xuất cụ thể cần thay thế, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 27 

(Kèm theo Văn bản số:          /KL-ĐT ngày        /01/2022 của Cục Kiểm lâm) 

 

TT 
Những quy định cần thay thế,  

sửa đổi, bổ sung 

Lý do  

 

Nội dung đề xuất  

cụ thể 

1 Sửa đổi Điều ...   

2 Bổ sung Điều...   

… …   
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