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Kính gửi: Tổng cục Hải quan 

Tổng cục Lâm nghiệp nhận được Văn bản số 193/TCHQ-GSQL ngày 

14/01/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP, Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến như sau: 

1. Về xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu 

Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP và bảng kê gỗ nhập khẩu 

theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP quy định chủ gỗ nhập khẩu tự kê khai và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các thông tin trong bảng kê gỗ, sản phẩm gỗ nhập khẩu. Cơ 

quan Hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ, hàng hóa theo quy định của pháp luật về 

Hải quan và xác nhận kết quả kiểm tra tại thời điểm nhập khẩu đối với các thông 

tin kê khai trên bảng kê gỗ nhập khẩu.  

Tại các mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP đã có 

hướng dẫn chi tiết cách ghi từng nội dung trong Mẫu biểu. Ngoài ra, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 8259/BNN-TCLN ngày 

27/11/2020 hướng dẫn thực hiện hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 

số 102/2020/NĐ-CP; Tổng cục Lâm nghiệp có Văn bản số 09/TCLN-KL ngày 

05/01/2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP, trong đó đã có những hướng dẫn cụ thể cách ghi, sử sụng 

Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP.  

2. Về quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực 

Ngày 27/11/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  

Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập 

khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt 

Nam; theo đó, tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 4832/QĐ-

BNN-TCLN xác định 51 quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ 

vào Việt Nam, đây là các quốc gia xuất khẩu gỗ (khai báo trên tờ khai nhập 

khẩu) vào Việt Nam.  

3. Về kê khai tên sản phẩm gỗ 

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định chủ gỗ nhập khẩu phải kê khai 

đầy đủ các thông tin đối với sản phẩm gỗ hỗn hợp nhằm bảo đảm kiểm soát chặt 
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chẽ nguồn gốc gỗ nhập khẩu và làm căn cứ kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ 

trong trường hợp cần thiết. Cách thức kê khai đã được hướng dẫn chi tiết trong 

phần ghi chú của Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ 

và sản phẩm gỗ nghiên cứu, áp dụng thực hiện theo quy định pháp luật.  

Tổng cục Lâm nghiệp phúc đáp để Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh 

nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TTTT Hà Công Tuấn (để b/c); 

- TCT Nguyễn Quốc Trị (để b/c); 

- Lưu: VT, KL (5 bản). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

 
Bùi Chính Nghĩa 
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