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SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số: 463 /KL-TTPC 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

định số 102/2020/NĐ-CP ngày 

01/9/2020 của Chính Phủ. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày  29  tháng 9 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các Hạt Kiểm lâm trực thuộc; 

 - Đội Kiểm lâm cơ động &PCCCR số 1, số 2. 

    

 Căn cứ Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ 

quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

Thực hiện Văn bản số 7807/UBND-LN ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 

01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 

 Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các Hạt Kiểm lâm trực thuộc; Đội Kiểm lâm 

cơ động &PCCCR số 1, số 2triển khai thực hiện nội dung của Nghị định nêutrên 

như sau: 

1. Các Hạt Kiểm lâm: 

- Tổ chức quán triệt đến cán bộ công chức Kiểm lâm nội dung Nghị định 

số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm 

gỗ hợp pháp Việt Nam đến toàn thể cán bộ công chức kiểm lâm và các cá nhân, 

cơ sở, doanh nghiệp chế biến gỗ có sử dụng nguồn lâm sản nhập khẩu để chế 

biến xuất khẩu, hoặc có tham gia danh mục mã các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ 

gỗ (ghi tại phụ lục III của Nghị định này); 

- Hướng dẫn cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc nhập khẩu, xuất 

khẩu gỗ theo đúng quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP; thực hiện việc xác 

nhận gỗ xuất khẩu; tổ chức phân loại doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát sự tuân 

thủ pháp luật đối với tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá 

nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến các 

nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này;  

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân 

cư, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện việc quản lý, truy 

xuất nguồn gốc gỗ và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Nghị định này 

và các quy định pháp luật khác có liên quan; lưu trữ, sao lưu, đảm bảo an toàn 

thông tin dữ liệu của các giao dịch được thực hiện trên Hệ thống thông tin phân 

loại doanh nghiệp; thực hiện việc báo cáo định kỳ quy định tại Điểm c, Khoản 4, 

Điều 27 Nghị định này; 
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- Thống kê, lập danh sách các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia 

đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có 

hoạt động liên quan đến hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng gỗ và sản 

phẩm từ gỗ trên địa bàn quản lý(lưu ý nêu rõ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có 

tham gia xuất khẩu gỗ hoặc sản phẩm từ gỗ nêu tại phụ lục III của Nghị định); 

- Tổ chức rà soát, thống kê các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia 

đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có 

hoạt động liên quan đến hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng gỗ và sản 

phẩm từ gỗ trên địa bàn quản lý, tổng hợp danh sách báo cáo Chi cục Kiểm lâm 

trước ngày 10/10/2020 (gửi file mềm đến phòng Thanh tra - Pháp chế để tổng 

hợp).  

2. Đội KLCĐ&PCCCR số 1, số 2: 

 Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm sở tại tiến hànhkiểm tra, rà soát, thống 

kêvà hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân 

cư, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có các hoạt động liên quan 

đến việc nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ trên địa bàn 

quản lý. 

3. Phòng Thanh tra Pháp chế: 

Giao Phòng Thanh tra Pháp chế theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp những 

vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện; tham mưu, báo cáo, đề 

xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý và giải quyết. 

Nhận được văn bản này đề nghị các Hạt Kiểm lâm trực thuộc; Đội 

KLCĐ&PCCCR số 1, số 2triển khai thực hiện và báo cáo định kỳbằng văn bản 

gửi Chi cục Kiểm lâm  theo địa chỉ Email:ttpckiemlam@gmail.comđể tổng hợp 

báo cáo./- 

(Gửi kèm theo Văn bản số 7807/UBND-LN ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng; Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ 

quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam, đề nghị các Hạt Kiểm lâm, 

Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1, số 2 vào trang kiemlam.org.vn để tải văn 

bản luật). 

Nơi nhận:       CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;         

- Sở NN&PTNT; 

- GĐ, Phó GĐ (LN);  

- Cục Kiểm lâm; 

- Kiểm lâm vùng 4; 

- Lưu VT,TTPC (02 bản).                   Nguyễn Khang Thiên  
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