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Phụ lục I – Danh sách luật áp dụng (cập nhật tháng 05/2015) 

 

Tiêu chí và tiêu chí phụ Luật và quy định áp dụng   Cơ quan có thẩm quyền 

1. Quyền khai thác hợp pháp 

1.1 Quyền sở hữu và quản lý đất  Chính sách lâm nghiệp (1995), http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf  

LÂM PHẬN ỔN ĐỊNH VÀ RỪNG CHƯA 
ĐƯỢC PHÂN LOẠI: Bộ Bảo tồn Môi 
trường và Lâm nghiệp – Sở Lâm 
nghiệp. Tuy nhiên đất trong Rừng 
chưa được phân loại (‘chưa khai phá, 
bỏ hoang và trống” và đất nông 
nghiệp) là thuộc thẩm quyền của Bộ 
Nông nghiệp và thuỷ lợi  

Luật Lâm nghiệp (1992): Chương IV, V, và  VI.  

Quy định về lâm nghiệp (1995),   

Luật đất về chưa khai phá, bỏ hoang và để trống (VFV) (2012) http://www.forestlegality.org/sites/default/files/c
ountry_documents/Vacant%20Fallow%20and%20
Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myan
mar_0.pdf  

Hướng dẫn Lâm nghiệp Cộng đồng (1995)  

1.2 Giấy phép nhượng quyền  Luật Lâm nghiệp (1992):  

- Chương V "Thiết lập Rừng trồng", Mục (13), (14), (15) và 

- Chương VI "Giấy phép Khai thác rừng sản xuất", Mục 18.   

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf 

 

Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp 

Hướng dẫn Lâm nghiệp Cộng đồng (1995), Mục (12), (13) "Thời hạn cho thuê đất 
đối với việc thành lập rừng cộng đồng "  

 

Các quy  định về lâm nghiệp (1995), Chương 3.   

Luật đầu tư đối với Công dân  Myanmar (1994)    

Luật Đầu tư nước ngoài (2012), mục 31 Ủy ban có thể cho phép các nhà đầu tư 
thuê đất hoặc sử dụng đất cho cả thời gian theo yêu cầu dựa trên các loại hình kinh 
doanh, doanh nghiệp công nghiệp hoặc nông nghiệp, kinh doanh  chăn nuôi và khối 
lượng đầu tư, ban đầu lên tới 50 năm 

http://export.gov/thailand/static/Foreign%20Inve
stment%20Law_Latest_eg_th_055982.pdf  

Quy định đầu tư nước ngoài (2013),  

- Chương V,  Mục 30: "Đơn xin cấp phép "  

- Mục 49: Người sáng lập hoặc nhà đầu tư đã chấp nhận giấy phép được cấp bởi uỷ 
ban và sau đó việc thành lập phải được hoàn thành trong  thời gian định trước 
hoặc thời gian được gia hạn. Khi thành lập xong, gửi đơn đã hoàn thành đến uỷ 
ban trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc việc hoàn thành   

- 50. Nhà đầu tư sẽ bắt đầu các dịch vụ hoặc các hoạt động sản xuất sau khi thành 
lập.   

 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://export.gov/thailand/static/Foreign%20Investment%20Law_Latest_eg_th_055982.pdf
http://export.gov/thailand/static/Foreign%20Investment%20Law_Latest_eg_th_055982.pdf
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- 54. Người sáng lập hoặc nhà đầu tư sẽ đảm bảo rằng: 

 a. các vấn đề liên quan đến bảo tồn môi trường về phía doanh nghiệp phải được 
thực hiện theo luật bảo tồn môi trường.  

 b. việc áp dụng phải  được thực hiện ở doanh nghiệp để tạo lợi ích cho Nhà nước 
và  công dân đối với đầu tư.                                                                                      

1.3 Lập kế hoạch Quản lý và khai 
thác  

 

Chính sách Lâm nghiệp Myanmar (1995) 

 

Luật lâm nghiệp  (1992) 

- Chương IV - Mục 11, (c) Thu thập và soạn thảo dữ liệu kiểm kê cần thiết về tài 
nguyên rừng theo quy định 10 năm một lần. Kế hoạch Quản lý rừng,   

Mục (4.:) "Sản xuất"   

Hướng dẫn khai thác MTE, Chương II:  Các Chỉ thị hiện hành đối với Nhân viên khai 
thác, Chương (4), (5) l. 

Quy định hiện hành đối với Nhân viên khai thác, Chương 4: Chuẩn bị các điều kiện 
tiên quyết để khai thác gỗ - phần 28- Một bản đồ và thực hiện ghi chú đánh dấu 
các khoảnh và xung quanh khoảnh, phần 31- hiện trường khai thác, báo cáo khai 
thác, phần 33, hiện trạng của các khoảnh để khai thác và nguồn nhân lực và tổng 
tiền ước tính của gỗ được khai thác 

 

Bộ luật quốc gia về Khai thác rừng (2000) 

 

Hướng dẫn Kế hoạch Quản lý  (1996),  

 

Quy định về lâm nghiệp (1995), Chương 3, 

 

Quy định hiện hành đối với người phụ thuộc (1959) 

 

Hướng dẫn Kế hoạch làm việc (1938) 

 

Hướng dẫn của Sở đối với các Cán bộ Lâm nghiệp (1955) 

- Hợp đồng khai thác gỗ giữa MTE và các nhà thầu phụ  

Hướng dẫn khai thác MTE, D.I, Mục (165),  

 

Luật về Timber Board của Nhà nước (1950). 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf  

Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp, 
Sở Lâm nghiệp Quận. 

1.4 Giấy phép khai thác  Luật lâm nghiệp (1992) http://www.burmalibrary.org/docs15/1992- Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp.  

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
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- Chương VI "Giấy phép Khai thác rừng sản xuất ", Mục 17, 18 (a) và 21 

 

Hướng dẫn của Sở cho Phòng Lâm nghiệp  

 

Các quy định về Lâm nghiệp  (1995)- Chương 3, 4, 5, 45, 46 và 47.    

 

Luật về Timber Board của Nhà nước (1950),  

 

Luật Bảo tồn Môi trường (2012),  

 

Hướng dẫn khai thác của Doanh nghiệp gỗ Myanmar (MTE)  

- Chương I        

 

Các quy định hiện hành đối với nhân viên khai thác. 

SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf   

Sở lâm nghiệp,   Sở Lâm ngiệp  Quận. 

2. Thuế và phí  

2.1 Chi trả  Thuế tài nguyên và phí 
khai thác  

Luật Lâm nghiệp (1992), Mục 20(b), 21(c), 22, và 49.                               http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf  

Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp 

Hướng dẫn của Sở  đối với Cán bộ Lâm nghiệp (DI),   

Luật Bảo tồn Môi trường 2012, Mục 16 http://www.forestlegality.org/sites/default/files/c
ountry_documents/Environmental%20Conservati
on%20Law%20No%209%2012%20%282012%29_
Myanmar_0.pdf  

Hướng dẫn khai thác MTE và các quy định hiện hành,   

Kế hoạch Quản lý rừng Mục 9.10.15.  

2.2 Thuế giá trị gia tăng và các loại 
thuế bán hàng khác  

Luật thuế thương mại (1990) http://tax.mofcom.gov.cn/tax/taxfront/en/article.
jsp?c=30125&tn=3&id=be203f282bb948ab9eb10f
816afdc9e2  

Phòng doanh thu nội bộ (IRD) 

2.3 Thuế thu nhập và thuế lợi tức  Luật Thuế thu nhập http://tax.mofcom.gov.cn/tax/taxfront/en/article.
jsp?c=30125&tn=3&id=be203f282bb948ab9eb10f
816afdc9e2  

Phòng doanh thu nội bộ (IRD) 

Đạo luật về công ty của Myanmar (CA) http://www.mof.gov.mm/sites/default/files/inco
metaxlawenglish.pdf  

3. Các hoạt động khai thác gỗ  

3.1 Các quy định khai thác gỗ  Luật Lâm nghiệp http://www.burmalibrary.org/docs15/1992- Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp, 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Environmental%20Conservation%20Law%20No%209%2012%20%282012%29_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Environmental%20Conservation%20Law%20No%209%2012%20%282012%29_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Environmental%20Conservation%20Law%20No%209%2012%20%282012%29_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Environmental%20Conservation%20Law%20No%209%2012%20%282012%29_Myanmar_0.pdf
http://tax.mofcom.gov.cn/tax/taxfront/en/article.jsp?c=30125&tn=3&id=be203f282bb948ab9eb10f816afdc9e2
http://tax.mofcom.gov.cn/tax/taxfront/en/article.jsp?c=30125&tn=3&id=be203f282bb948ab9eb10f816afdc9e2
http://tax.mofcom.gov.cn/tax/taxfront/en/article.jsp?c=30125&tn=3&id=be203f282bb948ab9eb10f816afdc9e2
http://tax.mofcom.gov.cn/tax/taxfront/en/article.jsp?c=30125&tn=3&id=be203f282bb948ab9eb10f816afdc9e2
http://tax.mofcom.gov.cn/tax/taxfront/en/article.jsp?c=30125&tn=3&id=be203f282bb948ab9eb10f816afdc9e2
http://tax.mofcom.gov.cn/tax/taxfront/en/article.jsp?c=30125&tn=3&id=be203f282bb948ab9eb10f816afdc9e2
http://www.mof.gov.mm/sites/default/files/incometaxlawenglish.pdf
http://www.mof.gov.mm/sites/default/files/incometaxlawenglish.pdf
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Hướng dẫn khai thác MTE,    

 

Các quy định hiện hành đối với Nhân viên khai thác của MTE,  

 

Bộ luật quốc gia về khai thác rừng (2000),  

 

Các quy định về lâm nghiệp  

 

Hướng dẫn của Sở , Mục (165),   

 

Kế hoạch Quản lý rừng Mục (4.1), Mục ( 9.1 to (9.5 ) 

SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf  

Sở lâm nghiệp Quận. 

 

MTE 

3.2 Các khu vực và loài được bảo vệ  Luật Lâm nghiệp  1992, Mục (8 B) " Thông báo những cây được bảo tồn "  

 

Luật Bảo vệ Động vật hoang dã và Bảo tồn Diện tích tự nhiên 1994. 

 

Bộ luật quốc gia về khai thác rừng (2000) 

 

Hướng dẫn khai thác MTE 

 

MOECAF, Phòng lâm nghiệp, Thông báo 583/94: 

Mục (3 C) , Mục (15). 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf 

Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp, 

Bộ phận Bảo tồn Động vật Hoang dã 
và thiên nhiên (NWDC), 

 

Sở lâm nghiệp Quận. 

 

Uỷ ban Quốc gia về các Vấn đề Môi 
trường  

(NCEA) 

3.3 Yêu cầu về môi trường  Chính sách Lâm nghiệp (1995) http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf  

Sở lâm nghiệp Quận 

Luật Lâm nghiệp (1992)  

 

Các quy định về lâm nghiệp (1995) 

 

 

Luật quốc gia về  khai thác rừng (2000) 

 

 

Hướng dẫn khai thác MTE 

 

 

Kế hoạch Quản lý  Mục (9.7) 

 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
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Quy định của Sở về kiểm soát lấn rừng 

 

Kế hoạch hành động và chiến lược quốc gia  về Đa dạng sinh học (NBSAP)  http://www.cbd.int/doc/world/mm/mm-nbsap-
01-en.pdf  

Bộ luật quốc gia về khai thác rừng (2000)  

 

Hướng dẫn khai thác MTE 

 

3.4 Sức khoẻ và an toàn  Luật An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp   Bộ lao động 

 

Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp 

 

Bộ luật quốc gia về khai thác rừng (2000) 

 

 

Hướng dẫn khai thác MTE 

 

3.5 Lao động hợp pháp  Luật an ninh xã hội (2012) (dự thảo) 

 

Đạo luật về tiền lương tối thiểu 2013 

 

Luật Giải quyết tranh chấp lao động (2012) 

 

Đạo luật về Nghỉ lễ và Nghỉ phép (1951) 

 

Đạo luật về Bồi thường cho công  nhân(1923) 

 

Đạo luật về Việc làm và Đào tạo (1950) 

 

Luật tổ chức Lao động số 7 (2011) 

 

Quy định về Tổ chức lao động  (2011) 

 

Những nguyên tắc Giải quyết tranh chấp lao động (2012) 

 

Đạo luật Giới hạn Việc làm năm 1959 

 

Đạo luật thuê và đào tạo lao động năm 1950 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.co
untry?p_lang=en&p_country=MMR  

Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp 

http://www.cbd.int/doc/world/mm/mm-nbsap-01-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/world/mm/mm-nbsap-01-en.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=MMR
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=MMR
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Luật Nhà máy. 1951 

3.6 Chuyển đổi Luật Lâm nghiệp http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf   

 

Luật về đất chưa khai phá, bỏ hoang và trống 2012; điều 16 http://www.forestlegality.org/sites/default/files/c
ountry_documents/Vacant%20Fallow%20and%20
Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myan
mar_0.pdf  

4. Quyền của bên thứ ba  

4.1 Quyền phong tục Luật Lâm nghiệp (1992) Mục 15, 17 và 20 

 

Quy định về lâm nghiệp Chương 5 (Mục 45 và 46) 

                                                                                              

Hướng dẫn Lâm nghiệp Cộng đồng (1995)- 5(e),                                                                                                                                            

 

Kế hoạch Quản lý , Mục (9.3.2.2)  (9.4.2.2)_ " Người tham gia vào lập Kế hoạch 
Quản lý rừng” 

 

Chính sách đất đai (sắp ban hành) 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf  

Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp 

4.2 Sự đồng thuận và được thông 
báo trước 

Chính sách Lâm nghiệp (1995) 

 

Hướng dẫn Lâm nghiệp Cộng đồng (1995), 

 

Quy đinh về lâm nghiệp (1995), Chương (2) "Hiến pháp về Rừng được bảo tồn  và 
Công bố Rừng công được Bảo vệ " 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf 

 

4.3 Quyền của người bản địa  Luật Lâm nghiệp (1992) Mục 15 và 17_ " qua đó sự miêu tả các quyền và đặc quyền 
được giao cho các cộng đồng địa phương/Dân bản địa khi rừng được bảo tồn  hoặc 
rừng công được bảo vệ phải được thiết lập ",                                                                                                

 

Hướng dẫn Lâm nghiệp Cộng đồng (1995),                                                                                                                                            

 

Kế hoạch Quản lý , Mục (9.3.2.2) và (9.4.2.2)_ " Sự tham gia của người dân vào lập 
kế hoạch Quản lý rừng 

 

Hiến pháp của nền Cộng hoà  

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf  

Bộ Bảo tồn Môi trường và Lâm nghiệp 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
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HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP MYANMAR 

Tiêu chí và tiêu chí phụ Luật và quy định áp dụng   Cơ quan có thẩm quyền 

5. Thương mại  và vận chuyển  

5.1 Phân loại loài, số lượng, chất 
lượng  

Hướng dẫn khai thác MTE (1936) và quy định hiện hành và DI đối với cán bộ lâm 
nghiệp ( bạn đã có những tài liệu này?), Hệ thống chọn lọc của Myanmar, Kế hoạch 
Quản lý , Mục (2.3) "Cơ sở Tài nguyên rừng". Thanh tra gỗ từ  khai thác đến điểm 
để đo bằng dấu búa của FD và mẫu khai thác gỗ của MTE                                
 
Các Quy định hiện hành đối với nhận viên khai thác Chương 11, Phân loại theo cấp 
độ (sao)", Chương 13, Khai thác gỗ cứng " Phân loại theo loài và nhóm "  
 
Kế hoạch Quản lý , Mục (2.3) "Cơ sở Tài nguyên Rừng" 
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5.2 Thương mại và vận chuyển  Luật Lâm nghiệp (1992), Hướng dẫn của Sở của FD và MTE. 
 

Hướng dẫn khai thác MTE (1936), Chương 2 "Vận chuyển bằng tàu hoả",                      

Quy định hiện hành, Chương 9 , Hướng dẫn của Sở  FD  MTE 

http://www.burmalibrary.org/docs15/1992-
SLORC_Law1992-08-Forest_Law-en.pdf  
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5.3 Thương mại với các nước và 
chuyển giá 

Luật Thuế thu nhập 
 
Hiện không có quy định và quy tắc chuyển giá ở Myanmar. 

 Phòng doanh thu nội bộ (IRD) 

5.4 Quy định hải quan  Luật Hải quan của Myanmar,  
 
Luật Kiểm soát Xuất nhập khẩu,  
 
Luật Lâm nghiệp 1992 
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Phòng Doanh thu nội bộ 

5.5 CITES Luật Bảo vệ Động vật hoang dã và Bảo tồn thiên nhiên,                                                                               
 
Sở lâm nghiệp  , Thông báo 583/94: Mục 3 và Mục 15. 
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Phòng Bảo vệ rừng  

6. Thủ tục về  trách nhiệm giải trình 

6.1 Quy định pháp luật về trách 
nhiệm giải trình 

KHÔNG ÁP DỤNG KHÔNG ÁP DỤNG KHÔNG ÁP DỤNG  
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