
MINISTRY OF 

AGRICULTURE AND 

RURAL DEVELOPMENT  

------- 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  

Freedom – Independence – Happiness   

--------------- 

No. 27/2018/TT-BNNPTNT Ha Noi, November 16th, 2018 

  

CIRCULAR  

STIPULATING MANAGEMENT AND TRACEABILITY OF FOREST PRODUCTS 

ORIGINS  

Pursuant Decree 15/2017/NĐ-CP dated February 17th 2017 of the Government that stipulates 

functions, tasks, power and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural 

Development; 

Pursuant tp the Law on Forestry dated November 15th 2017; 

At the request of the Director General of Viet Administration of Forestry; 

Minister of Agriculture and Rural Development promulgates the Circular that stipulates 

managements, traceability of forest products origins. 

Chapter I 

GENERAL PROVISIONS  

Article 1. Scope of governing  

This circular stipulates the following: 

1. Order, procedure in harvesting common forest plants and animals  

2. The dossier of legal forest products, traceability of forest products. 

3. Marking specimens of species named in the list of endangered, rare and precious forest plants 

and animals, wild plants and animals species named in the Annexes to the Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; commercial finished timber 

products (herein after called specimen). 

Article 2. Applicable entity  

This circular applies to domestic, foreign organizations, domestic households (herein after called 

organization); household, residential communities, domestic, foreign individuals (herein after 

called indivisual) who involve in activities stipulated at Article  this Circular. 



Article 3. Interpretation of terms  

1. Local forest protection agencies include: district forest protection units; provincial forest 

protection departments in localities do not have district forest protection units. 

2. Round wood is the wood in the shape as it is after harvesting, the coreless wood is the wood 

having the small end diameter from 10 to 20 cm, with a length of at least 01 meter or having the 

small end diameter of at least 20 cm, a length of at least 30 cm. As for a wood from planted 

forests, Melaleuca forests, mangroves the wood diameter of the small end is at least 06 cm, the 

length is at least 01 meter. As for timber species listed in the list of endangered, rare and precious 

forest plants and animals and the Annex to the the Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (herein after called CITES) regardless of size. 

3. Sawn wood is the wood that has been sawn, lumbered or shaped into timber cants, bars, 

panels.  

4. Forest floral exept fire wood, are rattan, bamboo species, plant species, their parts and 

derivatives.  

5. Common forest flora are species that are not named in the list of endangered, rare and precious 

forest animal and plant species neither in the Annex to CITES. 

6. Harvesting of common forest animals from the nature is the activity that takes forest animal 

individuals, their eggs, larvae out of their natural habitats. 

7. Salvaging harvesting means salvaging timber trees, non-timber forest plants and their 

derivatives during the implementation of silviculture methods during the implementation of 

silviculture measures, scientific studies and harvesting forest products on an areas of which the 

use of forest has been changed to others. 

8. Gleaning harvesting is the gleaning of timber, non-timber forest plants, forest plants that are 

fallen, died natuarally or died due to natural disasters and still stay in forest. 

9. Unprocessed forest products are products that have yet to be influenced by tools, equipments, 

are inn the original forms and shapes, sizes as they are after harvesting, after importation, after 

being consfiscated. 

10. Processed forest products are products that have been influenced by tools, equipments that 

alter their original shapes, sizes, including laminated wood, wood chips, anaerobic burnt coal, 

charcoal and their products. 

11. Internal transportation is transportation between dependent cost-accounting units in 

companies with legal personal status, independent cost-accounting or transportation from 

companies with legal personal status and independent cost-accounting to dependent cost-

accounting units and vice versa  



 

12. Forest products owners are organizations, individuals who have the ownership right of the 

forest products or the representative of forest products owners who conduct the management, 

transportation of such forest products. 

13. Finished timber products are products processed from timber which are assembled 

completely according to their use or removable parts of such products, when being assembled 

can be used right away according to the use of products. 

Article 4. Identification of forest quantity and volume  

1. Methodology of measuring and recording  the code of the head of the log, cant: 

a) The length of a round wood: is measured from the shortest distance between two cross 

sections at both ends of the log. If the cross section of the head of the log is tilted, concave, the 

measure shall be taken at the position of the shortest length. The unit of measurement is meter 

(m), the two digits after the unit number are taken; 

b) the diameter of a round wood: measured at both ends of the log (except for the bark); each log 

head is measured at 2 locations with the largest and smallest diameter and then calculated the 

average value to determine the diameter; The unit of measurement is centimeters (cm); 

c) Lumbered log length: measure the shortest distance between cross sections at each end of each 

bar, panel and cant. Measurement  unit is meter (m), two digits after the unit number are taken; 

d) Lumbered timber width and thickness: measure the distance between two opposite vertical 

sections of each bar, panel, and cant. The unit of measurement is centimeters (cm). In case of the 

sawn timber surface is skewed, wavy, measure at the position with the largest and smallest sizes 

and calculate the average value; 

đ) In case of empty, rotten log, the defect volume will be deducted from the measured value, 

when making a list of forest products, the deducted value must be recorded as a basis for the 

examination of timber volume; 

e) For original, roots and sawn timber of complicated and heterogeneous shapes; tree wood 

including roots, stems, branches, leaves; lumber, laminated wood and wood chips that cannot be 

measured in size to determine the volume thereof; for planted forest timber which are not 

classified according to diameter class, weighting shall be applied with the unit of measurement is 

kilograms (kg) and 1,000 kg is converted to  01 m3 of round wood or measured, calculated 

according to ster unit and 1 ster is converted to 0.7 m3 of round wood; 

g) For round wood at a size of at least the size specified in Clause 2, Article 3 of this Circular 

and sawn timber at a length of at least 01 meter, a width of at least 20 cm, a thickness of at least 

05 cm, the code of each log, bar, panel, cant must be inscribed at their cross section. 



2. The measurement unit for timber volume is cubic meter ( (m3), 3 digits after the unit number 

are taken. The measurement unit for fire wood is ster or if weighing is applied, the measurement 

unit is kg. 

3. Permissible error in calculation of wood volume: 

a) As for round wood, the permissible error for each log in each measure time is ten percent (± 

10%); 

b) For sawn timber the permissible error for each bar, panel, cant in each measurement time is 

five percent  (± 5%). 

4. Determining the number and weight of forest animals means counting the number of 

individuals and weighing their weight in the measurement unit of kg. If the number of 

individuals cannot be determined, weighing their volume in the measurement unit of kilogram. 

5. Determining the volume of non-timber forest plants, parts of forest animals by weighing them 

in measurement unit of kg. For bamboo, rattan trees, the calculation shall be in number of trees 

or weighing in the measurement unit of kg. 

6. Determine the volume for derivatives of forest animals and plants by weighing in kilograms or 

in milliliters (ml) if they are in liquid form. 

Article 5. List of forest products 

1. List of forest products: 

a) Is prepared by forest products owners after harvesting; when purchasing, transporting, 

exporting forest products at the same time and on one means of transport; when making dossiers 

of application for forest product export permits as prescribed or prepared by competent persons 

when making dossiers for handling violations; 

b) Forest product owners shall be held responsible to the law for the declared contents and 

origins of legal forest products in the list of forest products; 

c) The forest products lists shall be prepared using Form No. 01, Form No. 02, Form No. 03 and 

Form 04, enclosed with this Circular. 

2. Preparing the forest products list: 

a) The forest product owner shall fully record all forest product contents at the forest product list 

according to Form No. 01, Form No. 02, Form No. 03 or Form 04, enclosed with this Circular; 

b) For unqualified timber specified at Point g, Clause 1, Article 4 of this Circular, write the total 

quantity and volume or weight of such forest products into the list of forest products; 



c) Forest product owners, when making lists of forest products for round timber and sawn 

timber, with timber codes according to the provisions of Point g, Clause 1, Article 4 of this 

Circular, must write the timber code numbers into the list of forest products. 

d) For non-timber forest plants or animals, forest product owners must record details or make a 

general summary of the quantity and volume or weight for each forest product in the list of forest 

products; 

đ) At the end of each page of the forest product list, record the total quantity and volume or 

weight, capacity of each forest product of that page and with the signature of forest product 

owner. The last page of the forest products list should have the total quantity and volume or 

weight and volume of each forest product in the whole forest product list. 

Article 6. Subjects must exercise the confirmation of the list of forest products 

1. Unprocessed timber harvested from natural forest in the country. 

2. Non-timber forest plants which are named in the list of endangered, precious and rare forest 

plants and animals and CITES Appendixes exploited from natural forests, which have not yet 

been processed. 

3. Forest animals and parts and derivatives of forest animals originating from nature or domestic 

farming; forest animals and products of imported forest animals on the list of endangered, 

precious and rare forest flora and fauna. 

4. In the case of forest products specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article, when transporting 

internally within the province, the list of forest products does not need to be certified by the local 

Forest Protection Agency. 

Article 7. Certification of the forest product list  

1. The competent authority certifies that the list of forest products is the local Forest Protection 

Agency. 

2. Application for certification of forest product list: 

a) The original copy of the forest product list in Form No. 01, Form No. 02, Form No. 03 or 

Form 04, enclosed with this Circular; 

b) Dossiers of forest products origin; 

c) Invoices as prescribed by the Ministry of Finance (if any). 

 



3. How to apply: Organizations and individuals directly submit or send the dossier by post or 

public postal services. 

4. Implementation order: 

a) Organizations and individuals shall submit one set of dossiers as prescribed in Clause 2 of this 

Article to the local Forest Protection Department. In case the dossier is invalid, within 01 

working day from the date of receipt of the dossier, the competent agency shall have to guide in 

person or in writing to the organization or individual to complete such dossier; 

b) Within 03 working days from the date of receipt of a valid dossier, the local Forest Protection 

Department shall certify the list of forest products submitted or notify in writing as for the case 

that are not certified in which reasons are clearly stated; 

c) If it is necessary to verify the origin of forest products, within 01 working day from the date of 

receiving the dossier, the local forest protection agency shall notify the forest product owner.  

Within 01 working day from the date of notification, the local Forest Protection Department shall 

conduct verification and inspection of forest products origin; In complicated cases, verification 

and inspection of forest products origin shall be conducted no more than 5 working days. Upon 

the verification and inspection of forest product origin, the local forest protection agency shall 

make a forest product inspection record according to Form No. 05 attached to this Circular. 

Within 01 working day from the end of verification, the local Forest Protection Department 

certifies the list of forest products and returns the results to organizations, individuals or written 

notices for non-confirmation. and specify the reason. 

5. Local forest protection agencies shall take responsibility to law for certifying the origin of 

legal forest products; record the data to monitor and certify forest product lists for each year 

according to Form No. 06 attached to this Circular; keep a copy of the certified forest product list 

and a copy of the forest product origin documents in accordance with legal provisions. 

Chapter II 

ORDER, PROCEDURE IN HARVESTING COMMON FOREST PLANTS AND 

ANIMALS  

Article 8. Salvaging common timber species from natural forests 

1. Harvesting dossier: 

a) A copy of the decision on conversion of forest to other uses or the the copy of the approved 

silviculture project or scientific research program or topic; 

b) The original report on the place name, area and volume of forest products to be harvested 

according to Form No. 07 attached to this Circular. 



2. Implementation order: Before exploiting, forest owners or organizations and individuals 

exploit (in case the organization or individual exploiting is not the forest owner) directly or send 

by post 01 lake According to the provisions of Clause 1 of this Article to the Provincial Forest 

Protection Department at the place of exploitation for the forest owner being an organization or 

to the local Forest Protection Agency for individual forest owners to synthesize and check in the 

process. exploited. 

3. After exploitation, the forest product owner prepares and submits the Forest Protection 

Department to confirm the list of forest products. 

 

Article 9. Salvaging timber from common plant species from natural forest  

1. Harvesting dossiers: The original plan for timber salvaging using  Form No. 08 attached to this 

Circular. 

 

2. the order of implementation: Before harvesting, the forest owner shall submit directly or send 

by post 01 set of documents as stipulated in Clause 1 of this Article to the Provincial Forest 

Protection Department at the place of harvesting as for the forest owner being organization or to 

the local Forest Protection Department as for forest owner being individual for the information 

synthesis and inspection of such bodies during the harvesting process. 

3. After harvesting, the forest product owner shall prepares and submits the list of forest products 

to the local Forest Protection Department for its certification. 

Article 10. Harvesting non-timber forest plants and derivatives of common forest plants 

from natural forests 

1. Harvesting dossiers: The original report on the place name, area and volume of forest products 

to be harvested using Form No. 07 attached to this Circular. 

2. The order of implementation: Before harvesting, forest owners directly submit or send by post 

01 set of documents as stipulated in Clause 1 of this Article to the local Forest Protection 

Department for this body's synthesis, supervision and inspection during the process of 

harvesting. 

3. After harvesting, the forest product owner shall make a list of forest products. 

Article 11. Harvesting common forest animals, parts, derivatives of common forest animals 

from nature 

1. Harvesting dossiers: Plan on harvesting common forest animals from nature using Form No. 

09 attached to this Circular. 



 

2. How to apply: Organizations and individuals shall directly submit or send the dossier by post 

or public postal services. 

 

3. The order of implementation: 

 

a) Before harvesting, forest owners or organizations and individuals who conduct the harvesting 

(in cases organizations and individuals who conduct the harvesting are not forest owners), shall 

submit 01 set of dossiers as prescribed in Clause 1 of this Article to the Provincial Department of 

Forest Protection. In case the dossier is invalid, within 01 working day from the date of receiving 

the dossier, the Provincial Forest Protection Department of the province where the harvesting  

takes place is responsible for providing direct or written instructions for the organization or 

individual to complete the dossier; 

 

b) Within 03 working days from the date of receipt of valid dossiers, provincial Forest Protection 

Departments shall organize the appraisal of dossiers. 

The appraisal Council shall comprise of representatives from: Provincial Forest Protection 

Department at the place of harvesting, Provincial Department of Natural Resources and 

Environment, District People's Committee at the place of harvesting. In case of necessity, 

provincial Forest Protection Departments at the place of harvesting shall invite other 

organizations, individuals to participate in the council.  

 

The Director of the Provincial Forest Protection Department where the mining is the Chairman 

of the Council; 

 

c) Within 03 working days, the Appraisal Council shall consider and evaluate the harvesting plan 

and make a report on the appraisal of the harvesting plan using Form No. 10 attached to this 

Circular; 

 

d) Within 01 working day from the date of receipt of the appraisal minutes, the Provincial Forest 

Protection Department shall approve the harvesting plan when having at least 2/3 of the appraisal 



council members agree upon the dossier, send results to organizations, individuals or written 

notice in case of non-approval in which the reasons are clearly stated.  

 

4. After harvesting, the forest product owner shall prepare and submit the dossier to the Forest 

Protection Department the list of forest products for their certification. 

Article 12. Harvesting timber for commercial purpose from planted forest owned by the 

State 

1. Harvesting dossiers: Harvesting plan using Form No. 08 attached to this Circular. 

2. The order of implementation: before harvesting, forest owners or organizations and 

individuals who conduct the harvesting (in case the organization or individual who conduct the 

harvesting is not the forest owner) shall directly or send by post 01 set of the dossiers prescribed 

in Clause 1 of this Article to competent agencies for approval of the fund for afforestation and to 

local Forest Protection Department for summing up and checking information during the 

harvesting process; 

3. After harvesting, the forest products owner shall makes a list of forest products. 

Article 13. Salvaging harvesting timber from planted forest for which the State is the 

owner's representative 

1. Harvesting dossier: 

a) A copy of the decision on conversion of forest to other uses; or an approved copy of the 

silvicultural project or program or scientific research project; 

 

b) A report on the place name, area and volume of expected forest product to be harvested using 

Form No. 07 attached to this Circular. 

 

2. Order of implementation: before harvesting, forest owners or organizations and individuals 

who conduct harvesting (in case the organization or individual who conduct is not the forest 

owner) shall directly or send by post 01 set of the dossiers prescribed in Clause 1 of this Article 

to competent agencies for approval of the fund for afforestation and local department of forest 

protection for summing up and checking during the process of harvesting. 

 

3. After harvesting, the forest product owner shall make a list of forest products. 



Article 14. Salvaging harvesting timber from planted forest for which the State is the 

owner's representative 

1. Harvesting dossiers: a report on the place name, area and volume of forest products to be 

harvested using Form No. 07 attached to this Circular. 

2. Order of implementation: before harvesting, the forest owner shall submit directly or send by 

post 01 set of dossier as stipulated in Clause 1 of this Article to competent agencies for approval 

of funding source for afforestation and to the local Forest Protection Agency for its data 

aggregation and monitoring the harvesting process. 

3. After harvesting, the forest product owner shall make a list of forest products. 

Article 15. Harvesting planted forests owned by organizations and individuals 

1. Objects of harvesting: timber from planted forest, garden and scattering planted trees owned 

by organizations and individuals, including timber planted under the State's support policies and 

projects; Non-timber forest plants and derivatives of forest plants. 

2. The order of implementation: forest owners shall make their own decision on harvesting. After 

harvesting, the forest product owner shall make a list of forest products.. 

Chapter III 

DOSSIER OF LEGAL FOREST PRODUCTS  

Part 1. DOSSIER OF FOREST PRODUCTS ORIGINS  

Article 16. Dossier of forest products harvested domestically 

1. Dossier of forest products harvested from natural forests: 

 

a) Timber harvested from natural forests: 

The original forest product list which has been certified by the local Forest Protection Agency.  

A copy of the decision on conversion of forest to other uses or a copy of an approved 

silvicultural project or program or scientific research topic. 

The original report of the place name, area and volume of forest product to be harvested using 

Form No. 07 attached to this Circular; 

 



b) Timber harvested from natural forests: for common plant species timber: the original forest 

product list certified by the local Forest Protection Department and the dossier specified in 

Clause 1, Article 9 of this Circular. 

 

For timber named in the list of forest, endangered, precious and rare forest plants and animals 

and the CITES Annex: the original list of forest products certified by the local Forest Protection 

Agency and a copy of the harvesting plan as prescribed in the Government regulation on 

management of endangered, precious and rare forest flora and fauna and implementation of the 

Convention on international trade in endangered wild animal and plant species; 

 

c) Non-timber forest plants and derivatives of forest plants harvested  from natural forests: 

 

For common forest plants: the original copy of the list of forest products made by the forest 

product owner and the dossier prescribed in Clause 1, Article 10 of this Circular. 

 

For non-timber forest plants and derivatives of forest plants on the list of endangered, precious 

and rare forest plants and animals and Appendix CITES: the original forest product list certified 

by the Forest Protection Department and a copy of the harvesting plan according to the 

Government's regulations on the management of endangered, precious and rare forest flora and 

fauna and the implementation of the Convention on international trade in wild animal and plant 

species. level; 

 

d) Forest animals, their parts and derivatives harvested from nature: 

 

For common forest animals and their parts and derivatives: the original forest product list, 

certified by the local Forest Protection Agency, a copy of the approved harvesting plan as 

stipulated in Article 11 of this Circular. 

 

For forest animals, parts and derivatives of forest animals on the list of endangered, precious and 

rare forest flora and fauna and Appendix CITES: the original forest product list certified by the 

Forest Protection Agency local authorities and copies of the harvesting plans in accordance with 

the Government's regulations on management of endangered, precious and rare forest flora and 



fauna and implementation of the Convention on international trade in endangered and rare and 

precious wild animal and plant species.  

 

2. Dossiers of forest products harvested from planted forests: 

 

a) Timber harvested for commercial purpose from planted forests for which the State is the 

owner's representative: the original copy of the list of forest products made by the forest product 

owner and the dossier prescribed in Clause 1, Article 12 of this Circular; 

b) Salvaging timber from planted forest for which the State is the owner's representative: the 

original copy of the list of forest products made by the forest product owner and the dossier 

prescribed in Clause 1, Article 13 of this Circular; 

 

c) Timber harvested from planted forest for which the State is the owner's representative: the 

original copy of the list of forest products made by the forest product owner and the dossier 

prescribed in Clause 1, Article 14 of this Circular; 

 

d) Timber harvested from planted forests owned by organizations and individuals: the original 

forest product list made by forest product owners. 

Article 17. Dossier of imported forest products  

1. Customs declaration according to current regulations. 

2. The original list of forest product lists (Packing-list) made by forest product owners or forest 

products foreign exporting organizations and individuals. 

3. Copy of imported CITES license issued by Vietnam CITES Management Authority for forest 

products under CITES Appendices. 

4. Documents about the origin of forest products in accordance with the regulations of the 

exporting country. 

Article 18. Dossier of confiscated forest products  

1. The original of the auction contract. 

2. Invoices as prescribed by the Ministry of Finance. 



3. The original list of forest products made by the agency who sell the products. 

 

Part 2. DOSSIER OF FOREST PRODUCTS TRADEDM TRANSPORTED 

DOMESTICALLY  

Article 19. Dossier for unprocessed timber, non-timber forest plants and derivatives of 

forest flora harvested domestically 

1. The original forest product list made by the forest product owner. For forest products specified 

in Clauses 1 and 2, Article 6 of this Circular, the list of forest products must be certified by the 

local Forest Protection Department. 

2. Copies of forest product origin dossier of forest products owner. 

Article 20. Dossier for unprocessed timber, non-timber forest plants and derivatives of 

forest plants harvested from planted forest  

1. The original of forest product list made by the forest products owner. 

2. The copy of the dossier of forest product origins of the forest products owners. 

Article 21. Dossier for unprocessed and imported timber and non-timber forest plants  

1. The original forest product list made by the forest product owner. 

2. Copies of forest product origin dossier of the owner. 

3. For imported forest products transported from import border gates to warehouses of importing 

organizations and individuals: to comply with the provisions of Article 17 of this Circular. 

 

Article 22. Dossier for confiscated and unprocessed forest products 

1. The original forest product list is prepared by the forest owner. 

 

2. Copies of forest product origin dossier of the owner. 

3. For forest products purchased directly from the Auction Council, then are transported to the 

warehouses of purchased organizations or individuals: to comply with Article 18 of this Circular. 



Article 23. The dossier for timber and non-timber forest plants and derivatives of forest 

plants harvested from natural sources, from planted forests, or are imported, processed 

and confiscated 

1. The original of forest product list is prepared by the forest owner. 

2. Copies of forest product origin dossier of forest products owner. 

Article 24. The dossier Records for forest animals, parts, derivatives and products of forest 

animals originating from nature, imported or artificially raised  

1. The original of the forest product list made by the forest product owner. For forest products 

specified in Clause 3, Article 6 of this Circular, the list of forest products must be certified by the 

local Forest Protection Department. 

2. Copies of forest product origin dossier of the forest products owner. 

Article 25. the dossier for internally transported forest products  

1. The original delivery cum internal transport slip. 

 

2. The original list of forest products prepared by forest products owners. In case of internal 

transportation to outside the province for forest products specified in Clauses 1, 2 and 3, Article 

6 of this Circular, the list of forest products must be certified by the local Forest Protection 

Agency. 

3. Copy of forest product origin dossier. 

Part 3. DOSSIER FOR FOREST PRODUCTS WHEN EXPORTING AND TRANSITING  

Article 26. The dossier for round wood, lumbered wood, forest products when exporting  

1. The original forest product list made by the forest product owner.  

For forest products stipulated in Clause 1, Article 6 of this Circular, the list of forest products is 

certified by the local Forest Protection Department. 

 

2. Licenses under Agreements between the Socialist Republic of Vietnam and the importing 

country (if any). 

 



3. A copy of the export CITES permit issued by the competent CITES Management Authority of 

Vietnam for forest products under CITES Appendices and forest products on the list of 

endangered, precious and rare forest flora and fauna. 

Article 27. Dossier for forest animals, parts, derivatives and products derived from forest 

animals when transporting  

1. The origins of the forest product list having certified by the local forest protection department. 

2. Copies of export CITES licenses issued by the competent CITES Management Authority of 

Vietnam for forest products under CITES Appendices and forest products on the list of 

endangered, precious and rare forest flora and fauna. 

Article 28. Dossier for non-timber forest plants, derivatives and products derived when 

exporting  

1. The original forest product list made by the forest product owner.  

For forest products specified in Clause 2, Article 6 of this Circular, the list of forest products 

must be certified by the local Forest Protection Department. 

2. Copy of export CITES license issued by the competent CITES Management Authority of 

Vietnam for forest products belonging to CITES Appendices and forest products on the list of 

endangered, precious and rare forest animals and animals. 

Article 29. the dossier for forest products when transiting  

1. the dossier of transiting goods according to current regulations. 

2. In case the transitted forest products are unloaded, transitted within the Viet Nam’s territory: 

forest products owner must make the forest products list for each transportation vehicle. 

Part 4. FOREST PRODUCT PROFILE AT ESTABLISMENTS OF PROCESSING, 

TRADE, STORAGE, FARRMING, PROCESSING SPECIMENS OF FOREST ANIMAL 

SPECIES 

Article 30. the record for monitoring forest products import and export  

1. The template of the record for monitoring import, export forest products applied to 

organizations using Form 11 attached to this Circular.  

2. The organization shall be responsible in making the record for monitoring forest products 

import, export in hardcopy or electronically; with information is entered fully in the record right 

after forest products import and export. 



Article 31. the dossier of forest products at establishments of processing, trade of timber, 

non-timber forest plants, farming, processing of forest animals specimens 

1. As for establishments for processing, trade of timber, non-timber forest plants: 

a) the record for monitoring forest products import, export; 

b) the list of forest products and the dossier of legal forest products origi stipulated at this 

Circular; 

c) The owners of establishments of processing, trade, non-timber forest plants are responsible for 

management, recording originals of dossiers stipulated at points a, b, this clause within the term 

of 5 years since the production date of the forest products. 

2. As for the establishments raising, processing specimens of forest animals: 

a) Logbook for monitoring the activity of raising, processing endangered, rare and precious wild 

animals in the list of CITES Annexes; farming common forest animals in compliance to 

Government’s regulations on management of endangered, rare and precious and implementation 

of the implementation of the Convention on international trade in endangered wild animal and 

plant species; 

b) The list of forest products and other documents related to dossiers of lawful origin of forest 

animals at raising and processing establishments in accordance with regulations; 

c) Owners of establishments rearing or processing specimens of forest animals shall have to 

manage and keep originals of dossiers specified at Points a and b of this Clause within 5 years 

after exporting forest products. 

Article 32. Dossier of forest products at the storage place  

Forest products owners are responsible for storing the forest products dossiers in corresponding 

to each stage of the supply chain, including: forest products dossier during harvesting, 

transporting, processing, producing, trading, importing and confiscated forest products in 

compliance with provisions in this Circular. 

Chapter IV 

MARKING SPECIMENS  

Article 33. The object of marking  

Specimens of species in the list of endangered, rare and precious forest plants and animals 

species, species in the list of CITES Annexes; finished timber products when trading. 

Article 34. Marking specimens 



1. Specimens of species belonging to CITES Appendices that are governed by certain regulations 

on marking  shall comply with CITES regulations. 

2. Marking may be done with stamps, codes, barcodes, QR codes, electronic chips, rings, 

piercings or other materials (hereinafter referred to as marking labels) containing information for 

traceability of origins 

3. Specimen owners shall decide by their own on the materials, sizes and forms of labels, 

suitable to the nature and types of specimens and ensure  that relevant legal provisions on 

labeling goods are complied. Marking labels are attached directly to the specimen, ensuring that 

it can be easily identified with the naked eye or the reading device. 

4. After completing the marking of specimens, within 01 working day, the forest product owner 

shall record all the marked information in the logbook for monitoring the marking specimen 

which is in the form of a paper book or electronic book using Form No. 12 attached to this 

Circular and takes responsible for the truthfulness, clarity and accuracy of the marking labels. 

Article 35. Information on the marking labels 

1. Name of specimen: specifying the specimen name. 

2. Species name: common name and scientific name. 

3. Names and addresses of organizations and individuals being specimen owners. 

4. Origin of specimens: Clearly showing the origin of harvested products which come either 

from natural forests or planted forests, domestic farms or imported; address of the place of 

harvesting or place of production of specimens. 

5. Quantification of specimens: is the quantity of specimens expressed in units of measurement 

or cardinal number according to the characteristics of each specimen. 

6. Other information showing the origin of the specimen. 

 

Chapter V 

INSPECTION OF THE TRACEABILITY THE FOREST PRODUCTS ORIGINS  

Part 1. OBJECT, FORM, PRINCIPLES AND COMPETENCE IN PROMULGATION OF 

DECISION OF INSPECTION  

Article 36. Object, form of inspection  



1. The object of inspection: organizations, individuals involving in harvesting, transporting, 

processing, producing, trading, exporting, importing, storing forest products and farming forest 

animals, marking specimens, timber products. 

2. Form of inspection: 

a) Plan-based inspection;  

b) Ad-hoc inspection when there is signs of violation against legislation as described at clause 1 

Article 40 this Circular or at the request of the Head of the competent State administration 

agencies. 

Article 37. Competence in promulgation of decision on inspection  

1. Director of the provincial Forest Protection Department, Head of the Sub-department of the 

Forest Protection, the Head of mobile Forest Protection and Forest Fire and Combating team, 

Head of the Forest Protection Unit (herein after referred to as the Head of Forest Protection 

Agency) shall within the ambit of function, tasks assigned has the competence in promulgation 

of the decision on inspection. 

2. Competent person as stipulated at clause 1 this Article can empower his/her deputy to exercise 

the competence in promulgation of decision on inspection in accordance with legal provisions. 

Article 38. principles in inspection activity  

1. Inspection activities of forest protection agencies shall be conducted by inspection teams or 

inspection group (hereinafter referred to as inspection teams) at a decision of competent persons. 

2. In cases where the inspection team is on duty to detect acts of misconduct, immediately 

necessary preventive measures must be applied and reporting shall be made according to 

regulations. 

3. All cases of verification and inspection of forest product origins must strictly comply with the 

inspection order and procedures according to legal provisions and minutes must be made. In case 

of verification and inspection of forest product origin are conducted, a minutes must be made 

using Form No. 05 attached to this Circular. In case of forest product exploitation inspection, a 

minutes must be made using Form No. 13 attached to this Circular. 

Article 39. Plan based inspection  

1. Annual regular inspection plan: Before November 30th  every year, based on the work plan 

and the direction of the head of the superior state management agency, the head of the Forest 

Protection Service shall have to elaborate the inspection plan for the next year and submit it 

directly to the higher level for approval. 

 



2. Thematic inspection plan: Based on the situation of harvesting, transportation, processing, 

trade and management of forest products in the area, it is necessary to check, take measures for 

prevention and handling, the head of the forest protection agency shall take initiative in 

elaborating the thematic inspection plan. 

Article 40. Ad-hoc inspection 

1. Basis for ad-hoc inspection: 

a) Information from mass media; 

b) Information from the letter of complaint, denunciation or news of organizations and 

individuals; 

c) Information from the application for handling violations of organizations and individuals; 

d) Information from detection of forest rangers managing localities or forest rangers assigned to 

monitor and detect violations; 

dd) Directive documents of heads of competent state management agencies; 

e) When detecting signs of law violation. 

2. Forest rangers upon collecting and receiving information on violations against legal legislation 

or signs of violations must immediately report to heads of forest protection agencies for handling 

information. 

3. Based on the information specified in Clause 1 of this Article, the Head of the Forest 

Protection Agency shall handle information, direct the inspection and take responsibility for his / 

her decisions; direct the establishment of information tracking books and organize the 

management of information tracking books in accordance with rule for management of 

confidential document. 

Part 2. ORDER, CONTENT OF INSPECTION  

Article 41. the order of inspection  

1. Publicity of the decisions on inspection as for inspected subjects or related persons of the 

inspected subjects and witnesses (if any). 

 

2. Request the inspected subjects or related persons of the inspected subjects to abide by the 

inspection decisions of competent persons and work with the inspection teams. 

 



3. Organize the inspection according to the contents of the announced inspection decision. In 

case of problems arising during the inspection process go beyond the competence, the inspection 

team must immediately report thereabout to the head of the higher level for timely settlement. 

 

4. Inspecting forest products while transporting: The inspection team may only stop means of 

transportation being circulated for forest product inspection when having basis in compliance 

with provisions of Clause 1, Article 40 of this Circular. The means used to stop such means can 

be one or a combination of multiple types including horns, forest protection flags and flashlights. 

 

5. Inspection of forest product while importing, exporting and transiting inspection at border 

gates: In cases where the origin of imported, exported or transited forest products needs to be 

verified, the provincial Forest Protection Department shall coordinate with the border gate 

customs office in organization of the inspection and verification of forest product origin 

according to the provisions of this Circular. 

 

6. Owners of forest product processing and trading establishments, forest animal raising 

establishments, forest product owners or operators of forest product transportation means must 

abide by inspection teams' inspection requirements; can show the dossier of management of 

forest product processing and trading establishments and establishments raising wild animals and 

the dossier of forest product origin in accordance with provisions of this Circular. 

Article 42. Content of inspection  

1. For forest product harvesting: 

 

a) The observance of legal provisions before harvesting; abide by the legislation during and after 

the harvesting process; records and documents related to harvesting forest products; 

 

b) As for harvested timber that has been skidded, transported to the log yards: inspection shall 

cover information including quantity, volume, timber species, timber numbers and forest product 

lists; forest products dossiers shall comply to provisions of Section 1, Chapter III of this Circular; 

 



c) As for non-timber forest products: check the quantity, volume, species names and forest 

product lists; exploitation dossiers according to the provisions of Section 1, Chapter III of this 

Circular. 

 

2. As for transporting forest products: 

 

a) Dossiers of forest products in accordance to provisions of Section 2, Section 3, Chapter III of 

this Circular; 

 

b) As for forest products available in a transportation mean. 

 

3. As for establishments processing and trading timber and non-timber forest plants: 

 

a) Dossiers of forest products in accordance to provisions of Clause 1, Article 31 of this Circular; 

 

b) Forest products available at the establishment; 

 

c) Storage of forest products dossier. 

 

4. For imported, exported or transited forest products: 

 

a) Dossiers of forest products in accordance with the provisions of Articles 17 and 3, Chapter III 

of this Circular; 

 

b) Existing forest products at border gates. 



 

5. For establishments raising and processing specimens of forest animals: 

 

a) Dossier of animal raising shall comply to provisions of Clause 2, Article 31 of this Circular; 

b) Forest animals being raised 

 

6. For forest product storage places: 

 

a) Dossiers of forest products at the storing places shall comply with provisions in Article 32 of 

this Circular; 

 

b) Forest products available at storage. 

 

Chapter VI 

ORGANIZATION FOR IMPLEMENTATION  

Article 43. responsibility of implementation  

1. VNFOREST shall guide and inspect the implementation of this Circular nationwide 

2. Provincial Departments of Agriculture and Rural Development organizes to implement and 

guide the implementation of this Circular in provinces. 

Article 44. Transitional provisions 

In case the organization or individual has been granted a license for harvesting for commercial 

purpose, salvaging harvesting timber and non-timber forest products before the effective date of 

this Circular, the implementation thereof shall be continued until the end of the term in the 

license. 

Article 45. Enforcement  

1. This Circular takes effect from January 1, 2019. 



 

2. The following documents shall be invalid since after the effective date of this Circular: 

a) Decision No. 44/2006 / QD-BNN dated June 1, 2006 of the Minister of Agriculture and Rural 

Development promulgating the Regulation on management and hammering for making wood 

and forest protection hammer; 

 

b) Decision No. 107/2007 / QD-BNN dated December 31, 2007 of the Minister of Agriculture 

and Rural Development amending and supplementing the Regulation on management and 

hammering for marking wood and ranger hammer issued together with Decision No. 44/2006 / 

QD-BNN dated 01/6/2006 of the Minister of Agriculture and Rural Development; 

 

c) Circular No. 87/2009 / TT-BNNPTNT dated December 31, 2009 of the Ministry of 

Agriculture and Rural Development guiding the design, harvesting and selection of natural forest 

timber; 

 

d) Circular No. 70/2011 / TT-BNNPTNT dated October 24, 2011 of the Ministry of Agriculture 

and Rural Development amending and supplementing some contents of Circular No. 35/2011 / 

TT-BNNPTNT dated 20/2011 May 5, 2011 on guiding the harvesting and collection of timber 

and non-timber forest products; Circular No. 87/2009 / TT-BNNPTNT dated December 31, 2009 

on guiding the design, harvesting and selection of natural forest timber of the Ministry of 

Agriculture and Rural Development; 

 

d) Circular No. 01/2012 / TT-BNNPTNT dated January 4, 2012 of the Ministry of Agriculture 

and Rural Development regulating legal forest product records and checking forest product 

origin; 

 

e) Circular No. 40/2015 / TT-BNNPTNT dated October 21, 2015 of the Ministry of Agriculture 

and Rural Development amending and supplementing Circular No. 01/2012 / TT-BNNPTNT 

dated January 4, 2012 of the Ministry Agriculture and Rural Development regulates legal forest 

products records and checks forest products origin; 

 



g) Circular No. 21/2016 / TT-BNNPTNT dated June 28, 2016 of the Ministry of Agriculture and 

Rural Development Regulations on harvesting for commercial purpose and salvaging harvesting 

forest products; 

 

h) Circular No. 17/2017 / TT-BNNPTNT dated September 11, 2017 of the Ministry of 

Agriculture and Rural Development amending and supplementing Circular No. 21/2016 / TT-

BNNPTNT dated June 28, 2016 of the Ministry Agriculture and Rural Development regulates 

the harvesting for commercial purpose and salvaging harvesting forest products; 

 

i) Circular No. 25/2011 / TT-BNNPTNT dated April 6, 2011 of the Ministry of Agriculture and 

Rural Development on amending, supplementing and repealing some regulations on 

administrative procedures in the field of protection and forest development according to 

Resolution No. 57 / NQ-CP dated February 15, 2010; 

 

k) Article 2 Circular No. 20/2016 / TT-BNNPTNT dated June 27, 2016 of the Ministry of 

Agriculture and Rural Development Amending and supplementing a number of articles of the 

Circulars: 38/2007 / TT-BNNPTNT, 78/2011 / TT-BNNPTNT, 25/2011 / TT-BNNPTNT, 

47/2012 / TT-BNNPTNT, 80/2011 / TT-BNNPTNT, 99/2006 / TT-BNN. 

 

3. During the course of implementation, if any problems arise, the ministries, sectors localities, 

organizations and individuals should promptly report them to the Ministry of Agriculture and 

Rural Development for consideration and settlement.  

 

Destination: 
- Government office; 

- Leader of the Ministry of Agriculture and Rural Development; 

- Ministries, ministerial level agencies, Governmental agencies; 
- provincial people’s committees, centrally-administered agencies; 

- provincial departments of agriculture and rural development of 

provinces, centrally-administered cities; 
- Department of document quality control (Ministry of Justice); 

- Concerned agencies of the Ministry of Agriculture and Rural 

Development; 
- Government gazette; 

- Electronic portal: Government, Ministry of Agriculture and Rural 

Development, Ministry of Agriculture and Rural Development; 
- Archive: office, VNFOREST (300 copies). 

FOR THE MINISTER 

DEPUTY MINISTER  

 

 

 

 

Ha Cong Tuan  

  

 



ANNEX  

(Attached to Circular 27/2018/TT-BNNPTNT dated 16/11/2018 of the Minister of Agriculture 

and Rural Development  

Forms  Content  

Form 01 Forest products list (applied to round wood, sawn wood) 

Form 02 Forest products list (applied to timber products)  

Form 03 Forest product list (applied to non-timber forest products and their derivatives)  

Form 04 Forest product list (applied to forest animals, their body parts, their derivatives)  

Form 05 Minutes of forest products inspection  

Form 06 Logbook for monitoring of forest products list certification  

Form 07 Report on place name, area, volume of forest products planned to be harvested 

Form 08 Plan of harvesting, salvaging harvesting, gleaning harvesting  

Form 09 Plan on harvesting the common forest animals from the nature  

Form 10 The minutes on appraisal of harvesting common forest animals from the nature  

Form 11 The logbook for monitoring of forest products import and export  

Form 12 The logbook for monitoring of specimen marking  

Form 13 Minutes for inspection of forest products harvesting  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form 01. Forest products list (applied to round wood, lumbered wood)  

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  

Independence – Freedom – Happiness   

--------------- 

Sheet number: ……../Total number….... 

FOREST PRODUCT LIST  

(Applied to round wood, lumbered wood)(1) 

No: ……/… (2) 

General information: 

Name of forest products owner: ....................................................................................................... 

Business permit / Business code (as for company)............................................................................  

Address ........................................................................................................................  

Contacting telephone: ...................................................................................................  

Forest products origin(3): ..................................................................................................  

Invoice number attached (if any): ……………; ngày... tháng…..năm……; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có…………. biển số/số hiệu phương tiện:………..; 

Thời gian vận chuyển: …… ngày; từ ngày ....tháng…..năm .... đến ngày ....tháng....năm.... 

Vận chuyển từ:………………………đến: ........................................................................  

TT 

Số hiệu, 

nhãn 

đánh dấu 
(4) 

Tên gỗ 
Số 

lượng 
Kính thước 

Khối lượng 

(m3) /trọng 

lượng (kg) 

Ghi 

chú(5) 

Tên phổ 

thông 

Tên khoa học 

(đối với gỗ 

nhập khẩu) 

 

Dài 

(m) 

Rộng 

(cm) 

Đường 

kính/ chiều 

dày 

(cm) 

  

A B C D E F G H I J 

01                   



02                   

...                   

  Cộng                 

Tổng số lượng và khối lượng hoặc trọng lượng đối với từng loài lâm sản có trong bảng kê:…… 

………………………………………………………………………………………………………

………. 

  

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM SỞ 

TẠI (6) 

Vào sổ số: …/… (7) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ 

chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng với cả gỗ dạng cây; 

(2) Chủ lâm sản ghi số thứ tự theo số bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001: 18 là năm 

2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(3) Ghi rõ nguồn gốc từ rừng tự nhiên, từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán hoặc từ nhập 

khẩu, sau xử lý tịch thu, có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán theo quy định 

tại Thông tư này; 

(4) Đối với gỗ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư này thì ghi chi tiết số hiệu từng 

lóng, hộp, thanh, tấm; trường hợp gỗ cùng loài, cùng kích thước có thể ghi chung một số hiệu; 

trường hợp gỗ được dán nhãn đánh dấu thì ghi số hiệu nhãn; 

(5) Trường hợp gỗ bị trừ khối lượng do rỗng ruột, mục, khuyết tật thì ghi vào cột này; 

(6) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này; 

(7) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác nhận 

trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận. 

  

Mẫu số 02. Bảng kê lâm sản (áp dụng đối với sản phẩm gỗ) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ...../Tổng số tờ .... 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với sản phẩm gỗ) 

Số: .../... (1) 

Thông tin chung: 

Tên chủ lâm sản: .........................................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) ...........................  

Địa chỉ ........................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................................  

Nguồn gốc lâm sản (2): .................................................................................................  

Số hóa đơn kèm theo (nếu có):……………; ngày ... tháng .... năm ....; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có): ……………biển số/số hiệu phương tiện: ………………; 

Thời gian vận chuyển: …….. ngày; từ ngày ..../tháng …./ năm .... đến ngày ..../tháng..../ 

năm…… 

Vận chuyển từ:………………………………………..đến: ..................................................  

TT 
Tên sản 

phẩm gỗ(3) 

Số hiệu nhãn 

đánh dấu 

(nếu có) 

Tên gỗ nguyên liệu 

Số lượng hoặc 

khối lượng sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

Tên phổ 

thông 

Tên khoa 

học 
   

A B C D E F G H 

01               

02               

…               

  Cộng             



Tổng số lượng và khối lượng đối với từng loài sản phẩm gỗ có trong bảng kê: 

………………………………………………………………………………………………………

………. 

  

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM SỞ 

TẠI (4) 

Vào sổ số: …/… (5) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ 

chức; ký ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 

Ghi chú: 

(1) Chủ lâm sản ghi số thứ tự theo số bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001: 18 là năm 

2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(2) Ghi rõ nguồn gốc gỗ nguyên liệu từ rừng tự nhiên, gỗ sau xử lý tịch thu, gỗ rừng trồng, vườn 

nhà, cây trồng phân tán hoặc gỗ nhập khẩu, có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản 

bán theo quy định tại Thông tư này; 

(3) Ghi tên của sản phẩm gỗ, ví dụ: bàn, ghế, gỗ băm dăm, ván bóc, ván ép, viên nén...; 

(4) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này; 

(5) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác nhận 

trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận. 

  

Mẫu số 03. Bảng kê lâm sản (áp dụng đối với thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của 

chúng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ...../Tổng số tờ .... 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với thực vật rừng ngoài gỗ, dẫn xuất của chúng) 

Số: .../… (1) 



Thông tin chung: 

Tên chủ lâm sản:..........................................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp)............................  

Địa chỉ ........................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................................  

Nguồn gốc lâm sản (2): .................................................................................................  

Số hóa đơn kèm theo (nếu có): ………..; ngày ... tháng .... năm ….; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có):……… biển số/số hiệu phương tiện: …………; 

Thời gian vận chuyển: ………..ngày; từ ngày ..../tháng……/ năm ….. đến ngày …../tháng..../ 

năm .... 

Vận chuyển từ:……………………………………..đến: ......................................................  

TT 
Tên lâm sản 

Nhóm 

loài (3) Số lượng hoặc 

trọng lượng 

Đơn vị tính 
Ghi chú 

Tên phổ thông Tên khoa học    

A B C D E F H 

01             

02             

...             

Cộng             

Tổng số lượng, trọng lượng từng loài thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của chúng có trong 

bảng kê: 

………………………………………………………………………………………………………

………. 

  

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM SỞ 

TẠI (4) 

Vào sổ số: …/… (5) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ 

chức; ký ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 



Ghi chú: 

(1) Chủ lâm sản ghi số thứ tự theo số bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001:18 là năm 

2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(2) Ghi rõ nguồn gốc từ rừng tự nhiên, sau xử lý tịch thu, rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân 

tán hoặc nhập khẩu, có bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán theo quy định tại 

Thông tư này; 

(3) Ghi thuộc loài thông thường hay thuộc nhóm nào của loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc 

Mẫu số nào của CITES; 

(4) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

(5) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác nhận 

trong năm. Ví dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận.. 

  

Mẫu số 04. Bảng kê lâm sản (Áp dụng đối với động vật rừng; bộ phận, dẫn xuất của động 

vật rừng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tờ số: ……/Tổng số tờ .... 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Áp dụng đối với động vật rừng; bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng) 

Số: …./….(1) 

Thông tin chung: 

Tên chủ lâm sản: .........................................................................................................  

Giấy đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) ...........................  

Địa chỉ ........................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................................  

Nguồn gốc lâm sản (2): ...............................................................................................  



Số hóa đơn kèm theo (nếu có): ………..; ngày ... tháng .... năm ....; 

Phương tiện vận chuyển (nếu có):………. biển số/số hiệu phương tiện:…………; 

Thời gian vận chuyển:………. ngày; từ ngày ..../tháng…../năm .... đến ngày ..../tháng..../ năm .... 

Vận chuyển từ:……………………………………đến: ........................................................  

TT 

Tên loài 
Nhóm 

loài (3) Số hiệu nhãn đánh 

dấu (nếu có) 

Số 

lượng 

Trọng 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Ghi 

chú 

Tên phổ 

thông 

Tên 

khoa học 
     

A B C D E F G H I 

01                 

02                 

....                 

Cộng                 

Tổng số lượng và trọng lượng từng loài động vật rừng, bộ phận và dẫn xuất của chúng có trong 

bảng kê:           

  

…….Ngày……tháng……năm 20….. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM SỞ 

TẠI (4) 

Vào sổ số: …/… (5) 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

……..Ngày...... tháng……năm 20….. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ 

chức; ký ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 

Ghi chú: 

(1) Chủ lâm sản ghi số thứ tự của bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 18/001: 18 là năm 

2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

(2) Ghi rõ nguồn gốc từ tự nhiên, nuôi trong nước, sau xử lý tịch thu hay nhập khẩu, có bản sao 

hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán xuất ra theo quy định tại Thông tư này; 

(3) Ghi rõ thuộc loài thông thường hay thuộc nhóm nào của loài quy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc 

Mẫu số nào của CITES; 

(4) Chỉ xác nhận đối với lâm sản quy định tại Điều 6 Thông tư này; 



(5) Cơ quan xác nhận ghi rõ hai số cuối của năm xác nhận và số thứ tự bảng kê đã xác nhận. Ví 

dụ 18/001: 18 là năm 2018; 001 là số thứ tự bảng kê đã xác nhận. 

  

Mẫu số 05. Biên bản kiểm tra lâm sản 

……………………… 

………………………. 

------- 
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BIÊN BẢN KIỂM TRA LÂM SẢN 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., hồi ……. giờ ….. Tại:…………………….. 

Chúng tôi gồm: 

1)……………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………………. 

2)……………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………………. 

3)……………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………………. 

Tiến hành kiểm tra lâm sản của (tổ chức, cá nhân):......................................................  

Địa chỉ:………………………………………….., nghề nghiệp:.............................................  

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân số: …………; ngày cấp ………., nơi cấp…. 

Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp số ……………..; ngày cấp …….., nơi cấp……… 

Người làm chứng (nếu có): 

Họ tên ........................................................................................................................  

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………..; ngày cấp ………………., nơi cấp 

……………………… 

Nội dung kiểm tra: 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  



Hồ sơ lâm sản kèm theo gồm có:.................................................................................  

Kết luận sau kiểm tra: 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi …….. giờ…… ngày.......tháng ….... năm …………………., trong 

quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ 

họ tên vào biên bản. 

Biên bản lập thành .... bản, giao cho cá nhân/tổ chức được kiểm tra một bản./. 

  

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM 

TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ 

chức; ký ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 

ĐẠI DIỆN TỔ KIỂM 

TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LÀM CHỨNG 

(nếu có, ký, ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 06. Sổ theo dõi xác nhận bảng kê lâm sản 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

……….. 

HẠT KIỂM LÂM 

………………. 

------- 
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  Số sổ: ……/ Năm: 20….. 

  

SỔ THEO DÕI XÁC NHẬN BẢNG KÊ LÂM SẢN 

Số TT của 

bảng kê 

lâm sản 

Ngày 

tháng xác 

nhận 

Tên chủ 

lâm sản 

Địa chỉ của 

chủ lâm sản 

Tổng lâm sản 

xác nhận (1) 

Tên, chức danh 

người xác nhận 

Người xác 

nhận ký tên 

A B C D E F G 

01             

02             



03             

…             

  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (2) NGƯỜI GHI SỔ (2) 

Ghi chú: 

(1) Ghi tổng số lượng và khối lượng, trọng lượng từng loại lâm sản ghi trong bảng kê lâm sản; 

(2) Cuối năm người ghi sổ và thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu để lưu sổ theo quy định. 

  

Mẫu số 07. Báo cáo địa danh, diện tích, khối lượng lâm sản dự kiến khai thác 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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--------------- 

BÁO CÁO 

ĐỊA DANH, DIỆN TÍCH, KHỐI LƯỢNG LÂM SẢN 

DỰ KIẾN KHAI THÁC 

1. Thông tin chung 

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác ...........................................................................  

- Địa chỉ: .....................................................................................................................  

- Diện tích khai thác: ..................................ha; 

- Thời gian khai thác: Từ ………………đến................... 

2. Nội dung 

a) Đối với gỗ rừng tự nhiên: 

TT Địa danh Số cây 

Đường kính 

(cm) 

Chiều 

cao 

(m) 

Khối lượng 

(m3) 

Ghi 

chú 



Tiểu khu Khoảnh Lô      

A B C D E F G H I 

01                 

02                 

...                 

Tổng                 

b) Đối với gỗ rừng trồng: 

TT Địa danh 
Số 

cây 

Đường kính 

trung bình 

(cm) 

Chiều cao 

trung 

bình. (m) 

Khối 

lượng 

(m3) 

Ghi 

chú 

A B C D E F G 

01 Ghi rõ số lô, khoảnh, tiểu khu (hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết 

định giao đất, cho thuê đất...vv). 

          

02             

…             

Tổng             

c) Đối với thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của chúng: 

TT Địa danh Tên lâm sản Số lượng 

hoặc khối 

lượng 

Đơn vị 

tính (m3, 

ster, cây, 

tấn, ml) 

Ghi 

chú 

Tên 

thông 

thường 

Tên 

khoa 

học 

   

A B C D E G H 

01 Ghi rõ số lô, khoảnh, tiểu khu (hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyết định giao đất, cho thuê đất... vv). 

          

02             

…             

Tổng             



  

  Chủ rừng /đơn vị khai thác 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

  

Mẫu số 08. Phương án khai thác, tận dụng/tận thu 

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC, TẬN DỤNG/TẬN THU 

1. Căn cứ xây dựng phương án 

2. Đối tượng khai thác, tận dụng/tận thu 

Nêu rõ đối tượng khai thác rừng trồng (Loài cây trồng, năm trồng, cơ quan phê duyệt nguồn 

vốn...) hoặc đối tượng gỗ rừng tự nhiên cần tận thu (bao gồm cây nằm chết khô, khúc, lóng gỗ, 

cành, gốc,……, nguyên nhân chết....). 

3. Xác định địa danh, diện tích khai thác, tận dụng/tận thu 

Xác định vị trí bằng máy định vị GPS, đo vẽ đóng mốc lô, khoảnh, tiểu khu. Lập bản đồ tỷ lệ 

1:5000 và tính toán diện tích khu khai thác. 

Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, đơn vị.... 

4. Tính toán sản lượng khai thác 

a) Đối với tận dụng/tận thu gỗ rừng tự nhiên phải đo đếm cụ thể từng khúc, lóng, gỗ, có báo cáo 

diện tích, địa danh, khối lượng dự kiến khai thác theo mẫu quy định tại Mẫu số 06 kèm theo 

Thông tư này. 

b) Đối với khai thác rừng trồng: Lập ô tiêu chuẩn để đo đếm, tỷ lệ ô tiêu chuẩn tối đa là 02% 

diện tích khai thác, tối thiểu một lô khai thác phải có 03 ô tiêu chuẩn; có báo cáo diện tích, địa 

danh, khối lượng dự kiến khai thác theo mẫu quy định tại Mẫu số 07 kèm theo Thông tư này. 

5. Dự kiến đường vận xuất, vận chuyển 

a) Dựa vào thực địa, loại thiết bị vận chuyển để dự kiến tuyến đường vận xuất, vận chuyển nhằm 

hạ giá thành và giảm thiểu tác động môi trường, nguồn nước, xói mòn đất; bảo đảm hiệu quả 

kinh tế cao nhất, theo nguyên tắc kéo dài đường vận chuyển hợp lý, rút ngắn cự ly vận xuất. 

b) Hệ thống đường vận chuyển dự kiến phải được thể hiện trên bản đồ, đánh dấu ngoài thực địa 

và thống kê trong hồ sơ thiết kế khai thác. 



c) Đối với khai thác tận thu gỗ trong rừng tự nhiên không được mở mới đường vận xuất, vận 

chuyển trong rừng. 

6. Tính toán các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng 

Xác định các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong quá trình khai thác. 

7. Xây dựng phương án phát triển rừng sau khai thác 

a) Đối với khai thác rừng trồng: xây dựng phương án trồng lại rừng (bao gồm: xác định loài cây, 

mật độ trồng và các chi phí như thiết kế trồng rừng). 

b) Đối với sau tận dụng/ tận thu gỗ rừng tự nhiên: xác định các biện pháp khoanh nuôi hoặc nuôi 

dưỡng rừng. 

8. Kết luận: 

  

  Chủ rừng 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

  

Mẫu số 09. Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 
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PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG TỪ TỰ NHIÊN 

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ RỪNG 

1. Tên và địa chỉ 

- Tổ chức: tên đầy đủ; địa chỉ; điện thoại liên hệ; số giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập; ngày cấp, nơi cấp. 

- Cá nhân: họ và tên; địa chỉ thường trú; số điện thoại liên hệ; số chứng minh nhân dân/hộ 

chiếu/thẻ căn cước; ngày cấp, nơi cấp. 

Trường hợp chủ rừng liên kết với tổ chức, cá nhân khác để khai thác, đề nghị nêu rõ: 



- Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp. 

- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi 

cấp. 

2. Giới thiệu chung: 

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, quá trình thực hiện các hoạt động có liên 

quan,... 

3. Mục đích khai thác: 

II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC, LOÀI KHAI THÁC, PHƯƠNG ÁN KHAI 

THÁC 

1. Tổng quan chung khu vực khai thác 

a) Điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn), kinh tế, xã hội. 

b) Hiện trạng rừng (kiểu rừng, diện tích), khu hệ động vật, thực vật của khu vực: 

- Kiểu rừng (rừng thường xanh, rừng rụng lá ....), chất lượng rừng (rừng giàu, rừng trung bình, 

rừng nghèo ...), diện tích từng kiểu rừng. 

- Rừng theo phân loại rừng quy định tại Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017. 

- Tổng diện tích đất không có rừng. 

2. Mô tả hiện trạng của địa điểm đề nghị khai thác: 

a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: ... , khoảnh: ..., tiểu khu: ... 

b) Ranh giới: mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 

c) Diện tích khu vực khai thác: 

d) Tên chủ rừng: địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao, cho thuê 

đất rừng (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo). 

đ) Loại rừng/hệ sinh thái khu vực khai thác: 

3. Loài đề nghị khai thác 

a) Mô tả về loài: 

- Đặc tính sinh học của loài. 



- Độ tuổi sinh sản và mùa sinh sản. 

b) Mô tả hiện trạng của loài tại khu vực đề nghị khai thác: 

- Kích thước quần thể, phân bố theo sinh cảnh, mật độ/trữ lượng; tăng trưởng số lượng (số lượng 

sinh sản trung bình hàng năm, tỷ lệ sống sót). 

- Số lượng con trưởng thành (số con cái và đực). 

- Số lượng con non (số con đực và cái nếu phân biệt được). 

- Số lượng con già (không còn khả năng sinh sản). 

- Đánh giá sự biến đổi của quần thể sau khi khai thác trong thời gian tới. 

c) Tài liệu kèm theo: 

- Bản đồ điều tra, phân bố loài đề nghị khai thác tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. 

- Các tài liệu khác nếu có. 

4. Phương án khai thác 

a) Loài đề nghị khai thác: 

- Tên loài (gồm tên thông thường và tên khoa học). 

- Loại mẫu vật khai thác. 

- Số lượng (tổng số lượng) và đơn vị tính. 

- Tổng số lượng cá thể đực, số lượng cá thể cái. 

- Độ tuổi (con non, con trưởng thành). 

b) Thời gian khai thác: từ ngày ... tháng ... năm ...đến ngày ... tháng ... năm ... (tối đa không quá 

03 tháng). 

c) Phương pháp khai thác: 

- Phương tiện, công cụ sử dụng trong khai thác: tên, số lượng ... 

- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...). 

- Phương thức khác. 



d) Danh sách những người thực hiện khai thác. 

  

  ………, ngày…….tháng……năm .... 

CHỦ RỪNG 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

  

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC 

CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM CẤP TỈNH NƠI KHAI THÁC 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

………., ngày…… tháng……. năm .... 

(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) 

  

Mẫu số 10. Biên bản thẩm định phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự 

nhiên 

……………………. 

…………………… 

------- 
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BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC 

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG TỪ TỰ NHIÊN 

Hôm nay, ngày …….. tháng …….. năm ....., hồi ……giờ .... Tại: …………………………... 

Chúng tôi gồm: 

1)…………………………, chức vụ: ……………….., đơn vị: ………….. Chủ tịch Hội đồng 

2)…………………………, chức vụ: ……………….., đơn vị: ………….. Thành viên Hội đồng 



3)…………………………, chức vụ: ……………….., đơn vị: ………….. Thành viên Hội đồng 

Tiến hành thẩm định phương án khai thác động vật rừng từ tự nhiên của tổ chức, cá nhân: 

(ghi đầy đủ thông tin về chủ rừng quy định tại mục 1 phần I Mẫu số 09 ban hành kèm theo 

Thông tư này): 

...................................................................................................................................  

I. Nội dung thẩm định: (ghi ý kiến thẩm định về các nội dung quy định tại phần II Mẫu số 09 

ban hành kèm theo Thông tư này), cụ thể: 

1. Về tổng quan chung khu vực khai thác: 

...................................................................................................................................  

2. Về hiện trạng của địa điểm đề nghị khai thác: 

...................................................................................................................................  

3. Về loài đề nghị khai thác 

...................................................................................................................................  

4. Về phương án khai thác 

...................................................................................................................................  

II. Kết luận sau thẩm định: (Kết luận các nội dung thẩm định và ghi rõ tỷ lệ thành viên Hội 

đồng đồng ý phê duyệt phương án khai thác, ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện nếu có) 

...................................................................................................................................  

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ 

họ tên vào biên bản. 

Biên bản lập thành ……. bản, Chủ tịch Hội đồng 02 bản, các thành viên thẩm định mỗi bên một 

bản./. 

  

ĐẠI DIỆN 

…………….. 

(ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN 

…………….. 

(ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

Mẫu số 11. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản 



TÊN ĐƠN VỊ LẬP SỔ…………. 

…………………………………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Số sổ: … / Năm lập: … 

  

SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN 

Lâ

m 

sản 

có 

đầu 

kỳ 

(1) 

Lâm sản nhập trong kỳ Lâm sản xuất ra trong kỳ 

Lâ

m 

sản 

tồn 

cuối 

kỳ 
(2) 

Gh

i 

chú 

         

Ngày 

thán

g 

năm 

Tên lâm sản 

Số 

hiệu, 

nhã

n 

đán

h 

dấu 

Đơ

n vị 

tính 

Khối lượng 

hoặc trọng 

lượng 

Hồ 

sơ 

kèm 

theo 

lâm 

sản 

nhậ

p 

Ngày 

thán

g 

năm 

Số 

bản

g kê 

lâm 

sản 

xuất 

ra 

Khối 

lượng

, 

trọng 

lượng 

Hồ 

sơ 

xuấ

t 

lâm 

sản 

kèm 

theo 

Ước 

tính 

nguyê

n liệu 

tiêu 

hao 

(nếu 

có) 

           

Tên 

thông 

thườn

g 

Tôn 

kho

a 

học 

  

Loài 

nguy 

cấp, 

quý, 

hiếm; 

Mẫu 

số 

CITE

S 

Loài 

thông 

thườn

g 

                 

A B C D E G H I J K L M N O P Q          

01                                        

02                                        

…                                        

  

CHỦ ĐƠN VỊ LẬP SỔ (3) NGƯỜI GHI SỔ (3) 

Ghi chú: (1) Ghi khối lượng, trọng lượng của lâm sản có ở đầu kỳ theo dõi; 



(2) Ghi khối lượng, trọng lượng của lâm sản có ở cuối kỳ theo dõi; 

(3) Ngày cuối của tháng, của năm: ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, 

xuất, tồn kho trong tháng, trong năm và người ghi sổ, chủ đơn vị lập sổ ký xác nhận. Trường hợp 

theo dõi bằng sổ điện tử thì in trang tổng hợp để ký xác nhận. Chủ lâm sản lưu để theo dõi, quản 

lý. 

  

Mẫu số 12. Sổ theo dõi đánh dấu mẫu vật 

SỔ THEO DÕI ĐÁNH DẤU MẪU VẬT 

1. Họ và tên chủ mẫu vật:..................................................................................................  

2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................  

TT 

Ngày 

đánh 

dấu 

Mẫu vật đánh dấu 

Hình 

thức 

đánh 

dấu 
(7) 

Số 

lượng 

mẫu 

vật 

đánh 

dấu 

      

Tên loài 

Loại 

mẫu 

vật (1) 
Độ tuổi 

(nếu 

biết) (2) 

Giới 

tính (3) 

(nếu 

biết) 

Trọng 

lượng/ 

khối 

lượng (4) 

Kích 

thước(5) 

Nguồn 

gốc 

mẫu 

vật (6) 

        

Tên phổ 

thông 

Tên khoa 

học 
             

A B C D E F G H I J K L       

01                             

02                             

…                             

Ghi chú: Từng mẫu vật được đánh dấu, chủ mẫu vật ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ theo 

dõi đánh dấu mẫu vật. 

  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI GHI SỔ 

Ghi chú: 



(1) Mô tả rõ loại mẫu vật: gỗ, sản phẩm gỗ, con sống, con chết, da, xương, túi, ví…; 

(2) Chỉ áp dụng đối với động vật sống; 

(3) Chỉ áp dụng đối với động vật sống; 

(4) Không áp dụng với mẫu vật là da; 

(5) Ghi kích thước của mẫu vật: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao; đối với gỗ tròn ghi thêm 

đường kính của hai đầu; gỗ tấm, gỗ xẻ ghi thêm chiều dày; không áp dụng cho các mẫu vật như 

thịt, xương, bộ phận cơ thể và dẫn xuất; 

(6) Mô tả rõ mẫu vật có nguồn gốc từ đâu, ví dụ như từ nguồn tự nhiên trong nước, nhập khẩu, 

nơi khai thác, nơi sản xuất...; 

(7) Ghi rõ hình thức đánh dấu bằng tem, mã số, mã vạch, mã QR, chíp điện tử, vòng, khuyên 

hoặc vật liệu khác. 

  

Mẫu số 13. Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản 

……………………. 

…………………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., hồi ……. giờ ….. Tại:…………………….. 

Chúng tôi gồm: 

1)……………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………………. 

2)……………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………………. 

3)……………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………………. 

Tiến hành kiểm tra khai thác lâm sản của (tổ chức, cá nhân):.......................................  

Địa chỉ:……………………………………..; nghề nghiệp: ..................................................  

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân số: …………; ngày cấp …………, nơi cấp………. 



Số đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp số …………….; ngày cấp ……......, nơi cấp………. 

Người làm chứng (nếu có): 

Họ tên ……………………….CMND/Căn cước công dân số: ……….; ngày cấp ………, nơi 

cấp... 

Nội dung kiểm tra: 

1) Kiểm tra hồ sơ khai thác: 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

2) Kiểm tra hiện trường khai thác. 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

3) Kiểm tra lâm sản sau khai thác 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

4) Kết luận sau kiểm tra: 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ 

họ tên vào biên bản. 

Biên bản lập thành ....bản, giao cho tổ chức/cá nhân được kiểm tra một bản./. 

  

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC 

ĐƯỢC KIỂM TRA 

(ký ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN TỔ KIỂM TRA 

(ký ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI LÀM CHỨNG 

(nếu có, ký ghi rõ họ tên) 

  



  


