
THỦ TỤC 
PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN KHAI THÁC 

ĐỘNG VẬT RỪNG TỪ TỰ NHIÊN 

 

1.    Đơn vị:  

Lâm Đồng 

 2.    Trình tự thực hiện:  

  - Chủ rừng hoặc tổ chức, cá nhân khai thác (trong trường hợp tổ chức, cá 

nhân khai thác không phải là chủ rừng) nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Lâm Đồng. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai 

thác có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 

để hoàn thiện hồ sơ; 

             - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác tổ chức thẩm định hồ sơ. 

   Hội đồng thẩm định gồm đại diện: Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai 

thác, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi khai thác. 

Trường hợp cần thiết, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác mời thêm các tổ 

chức, cá nhân khác. Thủ trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác là Chủ 

tịch Hội đồng; 

             - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm 

xem xét, đánh giá phương án khai thác và lập biên bản thẩm định phương án 

khai thác; 

   - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm 

định, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác phê duyệt phương án khai thác 

khi có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng thẩm định đồng ý, gửi kết quả cho tổ 

chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không phê duyệt 

và nêu rõ lý do. 

 3.    Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần 

Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích 

 4.    Thành phần hồ sơ:  

 Loại giấy tờ   Mẫu đơn, tờ khai  
 Số 

lƣợng  

Phương án khai thác động vật rừng thông 

thường từ tự nhiên theo Mẫu số 09 ban hành 

kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 

 Mẫu số 

09.TT27.2018.doc 
 



 5.    Số bộ hồ sơ:  

01 bộ 

 6.    Phí:  

 7.    Lệ phí:  

 8.    Mức giá:  

 9.    Thời hạn giải quyết:  

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 10.   Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính:  

 -   tổ chức, cá nhân 

 11.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Chi cục Kiểm lâm 

 12.   Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

 13.   Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:  

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần 

Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích 

 14. Cơ quan phối hợp:  

 15.   Cơ quan đƣợc ủy quyền:  

 16.   Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  

Phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt phương án khai thác 

 17.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

 18.   Căn cứ pháp lý của TTHC:  

 ID   Tên văn bản   Ngày ban hành   Trích yếu  

133347 
Thông tư 27/2018/TT-

BNNPTNT 
16/11/2018 

Quy định về quản lý, truy 

xuất nguồn gốc lâm sản 

 19.   Văn bản khác liên quan:  

 20.   TTHC liên thông:  


