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2. Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ  

2.1 Trình tự thực hiện 

a) Bước 1: Nộp hồ sơ 

Doanh nghiệp đăng ký vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp 

hoặc nộp hồ sơ đến cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ở địa phương không có cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh (sau đây 

gọi tắt là cơ quan tiếp nhận). 

b) Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của hồ sơ. 

 - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: cơ quan tiếp nhận kiểm tra thành 

phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho doanh nghiệp. 

- Trường hợp nộp qua môi trường điện tử: Thành phần hồ sơ phải được 

kê khai và ký chữ ký số trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn theo 

quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông tin kê khai, Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp tự động phân 

loại doanh nghiệp. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua bưu 

điện: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

cơ quan tiếp nhận nhập thông tin vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. 

 c) Bước 3: Thẩm định và trả kết quả 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin kê 

khai của doanh nghiệp, Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp của cơ 

quan tiếp nhận căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 12 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 (Sau đây gọi tắt là Nghị định 102/2020/NĐ-CP) để tự 

động phân loại doanh nghiệp Nhóm I. 

Trường hợp có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai, 

cần xác minh làm rõ; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả 

phân loại của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, cơ quan tiếp nhận 

thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đăng ký phân loại, trong đó nêu rõ 

thời gian, nội dung cần xác minh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

thông báo, cơ quan tiếp nhận phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức xác 

minh làm rõ tính chính xác của thông tin tự kê khai của doanh nghiệp và 

thông báo kết quả xác minh cho doanh nghiệp đó biết; 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được Hệ 

thống thông tin phân loại doanh nghiệp tự động phân loại là doanh nghiệp 

Nhóm I hoặc kể từ ngày kết thúc xác minh thông tin kê khai theo quy định; 

nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 
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102/2020/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận xếp loại doanh nghiệp đó vào doanh 

nghiệp Nhóm I trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày xếp loại doanh nghiệp 

Nhóm I theo quy định tại điểm c khoản này, cơ quan tiếp nhận thông báo kết 

quả phân loại cho doanh nghiệp đăng ký phân loại. Trường hợp doanh nghiệp 

không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí là doanh nghiệp Nhóm I, cơ quan tiếp nhận 

thông báo, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết. 

 1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua môi trường điện tử hoặc 

qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua bưu điện. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

01 bản chính Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất 

khẩu gỗ theo Mẫu số 08 Phụ lục I kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP (có 

Mẫu số 08 kèm theo). 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

a) Trường hợp không phải xác minh: 01 ngày làm việc. 

b) Trường hợp phải xác minh: 04 ngày làm việc; 13 ngày làm việc đối 

với trường hợp nghi ngờ cần kiểm tra xác minh. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp được 

thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề chế biến và xuất khẩu gỗ. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm cấp 

tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương không có cơ 

quan Kiểm lâm cấp tỉnh. 

 1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phân loại doanh nghiệp 

trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. 

 1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ theo 

Mẫu số 08 Phụ lục I  kèm theo 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 

(có Mẫu số 08 kèm theo). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Không. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Chương III 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.  
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Mẫu số 08. Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 
 

BẢNG KÊ KHAI PHÂN LOẠI  

DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GỖ 

 

STT Nội dung kê khai 
Tự đánh giá 

Có Không  

I 
TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THÀNH LẬP VÀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1 Tuân thủ quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp phải có các loại tài liệu sau: 

a 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh 

nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài) 

  

b 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài chiếm 51% vốn 

điều lệ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất 

  

2 Tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường phải có một trong các loại tài liệu sau: 

a 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ rừng tự nhiên có 

công suất từ 5.000m3 sản phẩm/năm trở lên 

  

b 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với cơ sở sản xuất ván ép có công suất từ 100.000 m2 sản 

phẩm/năm trở lên 

  

c 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đối với cơ sở sản xuất đồ gỗ có tổng diện tích kho bãi, nhà 

xưởng từ 10.000m2 trở lên 

  

d 

Có kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất có 

công suất hay diện tích nhỏ hơn công suất hoặc diện tích của 

các cơ sở sản xuất quy định tại các điểm a, b, c  nêu trên 

  

3 Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy phải có tài liệu sau: 

 
Phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật   

4 Tuân thủ quy định của pháp luật về theo dõi nhập, xuất lâm sản phải có tài liệu sau: 

 
Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản được ghi chép đầy đủ theo 

đúng quy định pháp luật 

  

5 Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, lao động phải bảo đảm các tiêu chí sau: 

a 
Không có tên trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá 

nhân kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế 

  

b 
Có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động theo quy định của pháp 

luật 

  

c 
Người lao động có tên trong danh sách bảng lương của doanh 

nghiệp 

  

d 

Niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã hội và y tế 

đối với người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã 

hội 

  

đ 
Người lao động là thành viên tổ chức Công đoàn của doanh 

nghiệp 
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II TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGUỒN GỐC GỖ HỢP PHÁP 

1 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ khai thác gỗ đối với doanh nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ trực tiếp khai thác gỗ làm nguyên liệu chế biến 

a Chấp hành quy định về trình tự, thủ tục khai thác gỗ   

b Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật   

c Bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ khai thác   

2 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu đối với doanh nghiệp 

chế biến và xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ sau tịch thu làm nguyên liệu chế biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật   

b Bản sao hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu   

3 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ nhập khẩu đối với doanh nghiệp chế biến và 

xuất khẩu gỗ sử dụng gỗ nhập khẩu làm nguyên liệu chế biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật   

b Bản sao hồ sơ gỗ nhập khẩu   

4 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ trong quá trình mua bán, vận chuyển; chế 

biến 

a Bảng kê gỗ theo quy định của pháp luật   

b Bản sao hồ sơ nguồn gốc gỗ   

5 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ đối với doanh nghiệp chế biến và xuất 

khẩu sử dụng gỗ nguyên liệu do doanh nghiệp tự trồng trên đất của doanh nghiệp 

a 
Tuân thủ với các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và 

quyền sử dụng rừng 

  

b Bản sao hồ sơ gỗ khai thác theo quy định của pháp luật   

                                                    

 ......., ngày .... tháng ...  năm ... 

DOANH NGHIỆP KÊ KHAI 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) 

 

Ghi chú: 
(1) Trường hợp tự kê khai bằng bảng giấy thì doanh nghiệp kê khai phải thực hiện nội dung này. 


