
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /BNN-TCLN 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy 

định phân loại doanh nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ 

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2021 

 

Kính gửi:  ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

Ngày 31/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định 

số 5481/QĐ-BNN-PC, ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021. Trong đó có nhiệm 

vụ xây dựng Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 

gỗ (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư). 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; để tiếp 

tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và góp ý kiến đối với hồ sơ dự 

thảo Thông tư (gồm dự thảo Tờ trình, Thông tư và Phụ lục) được đăng trên 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Mục lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản 

pháp luật), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mục Lấy ý kiến dự thảo 

văn bản pháp luật, Tổng cục Lâm nghiệp (Mục Góp ý văn bản), Cục Kiểm lâm 

(Mục Tin nổi bật). 

Văn bản góp ý gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục 

Lâm nghiệp), địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử qua hòm 

thư điện tử thainv@kiemlam.org.vn trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan tâm 

góp ý của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để báo cáo); 

- Tổng cục Lâm nghiêp (thực hiện); 

- Lưu: VT, TCLN (160 bản). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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