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 Phụ lục I - Danh sách các luật áp dụng 

Tiêu chí và tiêu chí 
phụ 

 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

1.  Quyền khai thác hợp pháp   

1.1 Quyền sở hữu và 
quản lý đất đai    

Luật Đất đai năm 2013 ("Luật Đất đai mới") - Điều 32, 33, 34, 35, 48, 49, 
50, 51 

http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/L
aw_on_land/mldocument_view/?set_language=en  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn (Bộ NN & PTNT) 
 Bộ Tài nguyên và Môi trường  

 

 Bộ Công thương 
 
 Chính quyền địa phương 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc thu thuế sử 
dụng đất  

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-43-2014-
ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-
vb230680.aspx  

Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 6 năm 2014 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/ NĐ-CP về thu thuế sử 
dụng đất   

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu

/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_i
d=174753  

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5, năm 2014 của Chính phủ 
Việt Nam quy định về thu thuế cho thuê đất, thuê diện tích mặt nước  

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/h

ethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=
174329  

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Thông tư Quy định về 
khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản thay thế cho:  

Thông tư số 35/2011 / TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng 

dẫn thực hiện khai thác và tận dụng gỗ và lâm sản không phải là gỗ - 
Khoản 4, Điều 3 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-
chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx 

 

Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP về thu tiền thuê 
đất, thuê diện tích mặt nước  

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethon

gvanban?class_id=1&_page=21&mode=detail&docume
nt_id=174752  

Nghị định 163/1999/NĐ-CP về việc phân bổ và cho thuê đất lâm nghiệp 
cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài đất có mục đích 
lâm nghiệp. Điều 4, 5, 6, 9, 10 và 17 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-163-
1999-ND-CP 

Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2005 về việc phân bổ 

đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ 
sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường. Điều 6, 8, 9 và 11 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-135-

2005-ND-CP-giao-khoan-dat-nong-nghiep-rung-san-
xuat-co-mat-nuoc-nuoi-trong-thuy-san-trong-nong-
lam-truong-quoc-doanh-vb5331.aspx  

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29 tháng 1 
năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường hướng dẫn về việc giao đất, cho thuê rừng gắn với giao đất lâm 
nghiệp cho thuê. Điều 5, 9 và 11. 

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-
07_2011_TTLT-BNNPTNT-BTNMT-(6801) 

 Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng năm 2004 

-  Điều 31 yêu cầu đăng ký quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng rừng 
trồng sản xuất, tuy nhiên không bao gồm rừng tự nhiên   
-  Điều 27.28 quy định việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Chỉ có hai 
cơ quan chức năng có đủ điều kiện để đưa ra quyết định đó là Thủ tướng 
Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chính quyền cấp tỉnh có 
quyền cho phép thay đổi một phần hoặc toàn bộ một khu rừng với một 
mục đích thiết lập trước đó.   

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut
/View_Detail.aspx?ItemID=18584  

http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Law_on_land/mldocument_view/?set_language=en
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Law_on_land/mldocument_view/?set_language=en
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-vb230680.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-vb230680.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-vb230680.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=174753
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=174753
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=174753
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=174329
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=174329
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=174329
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=21&mode=detail&document_id=174752
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=21&mode=detail&document_id=174752
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=21&mode=detail&document_id=174752
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-163-1999-ND-CP
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-163-1999-ND-CP
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-135-2005-ND-CP-giao-khoan-dat-nong-nghiep-rung-san-xuat-co-mat-nuoc-nuoi-trong-thuy-san-trong-nong-lam-truong-quoc-doanh-vb5331.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-135-2005-ND-CP-giao-khoan-dat-nong-nghiep-rung-san-xuat-co-mat-nuoc-nuoi-trong-thuy-san-trong-nong-lam-truong-quoc-doanh-vb5331.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-135-2005-ND-CP-giao-khoan-dat-nong-nghiep-rung-san-xuat-co-mat-nuoc-nuoi-trong-thuy-san-trong-nong-lam-truong-quoc-doanh-vb5331.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-135-2005-ND-CP-giao-khoan-dat-nong-nghiep-rung-san-xuat-co-mat-nuoc-nuoi-trong-thuy-san-trong-nong-lam-truong-quoc-doanh-vb5331.aspx
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-07_2011_TTLT-BNNPTNT-BTNMT-(6801)
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-07_2011_TTLT-BNNPTNT-BTNMT-(6801)
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=18584
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=18584
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Tiêu chí và tiêu chí 
phụ 

 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2006 về việc thực hiện Luật 
Bảo vệ và Phát triển Rừng 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-23-2006-
ND-CP-thi-hanh-Luat-Bao-ve-va-phat-trien-rung-
vb9593.aspx  

Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 24 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn trình tự, 

thủ tục giao đất, cho thuê rừng, thu hồi rừng từ các tổ chức, hộ gia đình, 
cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Khoản 4, 5 Mục II and khoản 2, mục 
III 

http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/News/Giao-

rung-Quan-ly-nuong-ray/Thong_tu_382007TT-
BNN_ngay_2542007 

Thông tư 87/2009/TT-BNN PTNT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về thiết kế, khai thác và lựa 
chọn gỗ 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/b

onganh/bonongnghiepvaphattriennongthon/vanban?org
Id=16&title=V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+quy+ph%
E1%BA%A1m+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&classId
=1&view=detail&documentId=153646  

Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 1 năm 2012 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm 
tra nguồn gốc lâm sản  

http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?
vID=11997  

Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 1 năm 1994 của Chính phủ giao đất lâm 

nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng dài hạn và thay 
thế Nghị định 163/1999 / NĐ-CP của Chính phủ về việc cho tổ chức, hộ gia 
đình và cá nhân thuê đất rừng có mục đích lâm nghiệp ổn định, lâu dài. 
Điều 11, 5, 13, 14 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-2-CP-ban-

Quy-dinh-ve-viec-giao-dat-lam-nghiep-cho-to-chuc-ho-
gia-dinh-ca-nhan-su-dung-on-dinh-lau-dai-vao-muc-
dich-lam-nghiep-vb38711.aspx  

Luật doanh nghiệp. Điều 24, 25: Các điều kiện phát hành chứng nhận đăng 
ký kinh doanh và nội dung chứng nhận 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Doanh-nghiep-
2014-vb259730.aspx  

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký kinh 
doanh. Điều 6, 10, 11, 5, 6, 7, 8 và 29 

http://www.hapi.gov.vn/ngho-donh-so-432010ndcp-

ngay-1542010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-dang-ky-
doanh-nghiep_p363t139.aspx  

Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế (chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại 
thuế, phí, lệ phí tiền thuê đất, mặt nước, sử dụng đất, tiền thu từ khai thác 

tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước, mà 
việc thu các khoản này thuộc sự quản lý của cơ quan quản lý thuế theo 
quy định của pháp luật.) Điều 7, 8, 10, 11, 13, 14 và 15 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu
/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_i
d=75058  

Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn việc thi hành một số điều của Luật Thuế 
Thu nhập Doanh nghiệp. Điều 5 và 11 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/h

ethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=
81476  

Nghị định 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Luật Thuế Tài nguyên. 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25350  

Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Liên đoàn Lao động về quyền và 
trách nhiệm của Liên đoàn Lao động trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của người lao động. Điều 4 và 5 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-43-2013-
ND-CP-huong-dan-Dieu-10-Luat-cong-doan-quyen-
trach-nhiem-vb186878.aspx  

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-23-2006-ND-CP-thi-hanh-Luat-Bao-ve-va-phat-trien-rung-vb9593.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-23-2006-ND-CP-thi-hanh-Luat-Bao-ve-va-phat-trien-rung-vb9593.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-23-2006-ND-CP-thi-hanh-Luat-Bao-ve-va-phat-trien-rung-vb9593.aspx
http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/News/Giao-rung-Quan-ly-nuong-ray/Thong_tu_382007TT-BNN_ngay_2542007
http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/News/Giao-rung-Quan-ly-nuong-ray/Thong_tu_382007TT-BNN_ngay_2542007
http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/News/Giao-rung-Quan-ly-nuong-ray/Thong_tu_382007TT-BNN_ngay_2542007
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/bonongnghiepvaphattriennongthon/vanban?orgId=16&title=V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+quy+ph%E1%BA%A1m+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&classId=1&view=detail&documentId=153646
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/bonongnghiepvaphattriennongthon/vanban?orgId=16&title=V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+quy+ph%E1%BA%A1m+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&classId=1&view=detail&documentId=153646
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/bonongnghiepvaphattriennongthon/vanban?orgId=16&title=V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+quy+ph%E1%BA%A1m+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&classId=1&view=detail&documentId=153646
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/bonongnghiepvaphattriennongthon/vanban?orgId=16&title=V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+quy+ph%E1%BA%A1m+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&classId=1&view=detail&documentId=153646
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh/bonongnghiepvaphattriennongthon/vanban?orgId=16&title=V%C4%83n+b%E1%BA%A3n+quy+ph%E1%BA%A1m+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&classId=1&view=detail&documentId=153646
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=11997
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=11997
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-2-CP-ban-Quy-dinh-ve-viec-giao-dat-lam-nghiep-cho-to-chuc-ho-gia-dinh-ca-nhan-su-dung-on-dinh-lau-dai-vao-muc-dich-lam-nghiep-vb38711.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-2-CP-ban-Quy-dinh-ve-viec-giao-dat-lam-nghiep-cho-to-chuc-ho-gia-dinh-ca-nhan-su-dung-on-dinh-lau-dai-vao-muc-dich-lam-nghiep-vb38711.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-2-CP-ban-Quy-dinh-ve-viec-giao-dat-lam-nghiep-cho-to-chuc-ho-gia-dinh-ca-nhan-su-dung-on-dinh-lau-dai-vao-muc-dich-lam-nghiep-vb38711.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-2-CP-ban-Quy-dinh-ve-viec-giao-dat-lam-nghiep-cho-to-chuc-ho-gia-dinh-ca-nhan-su-dung-on-dinh-lau-dai-vao-muc-dich-lam-nghiep-vb38711.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Doanh-nghiep-2014-vb259730.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Doanh-nghiep-2014-vb259730.aspx
http://www.hapi.gov.vn/ngho-donh-so-432010ndcp-ngay-1542010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep_p363t139.aspx
http://www.hapi.gov.vn/ngho-donh-so-432010ndcp-ngay-1542010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep_p363t139.aspx
http://www.hapi.gov.vn/ngho-donh-so-432010ndcp-ngay-1542010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep_p363t139.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=75058
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=75058
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=75058
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=81476
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=81476
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=81476
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25350
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25350
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-43-2013-ND-CP-huong-dan-Dieu-10-Luat-cong-doan-quyen-trach-nhiem-vb186878.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-43-2013-ND-CP-huong-dan-Dieu-10-Luat-cong-doan-quyen-trach-nhiem-vb186878.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-43-2013-ND-CP-huong-dan-Dieu-10-Luat-cong-doan-quyen-trach-nhiem-vb186878.aspx


HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Tiêu chí và tiêu chí 
phụ 

 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-23-2014-
TT-BTNMT-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-
huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-vb236488.aspx  

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Điều 3, 4 và 8  

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-30-2014-

TT-BTNMT-ho-so-giao-cho-thue-chuyen-muc-dich-su-
dung-thu-hoi-dat-vb239132.aspx  

1.2  Giấy phép 
nhượng quyền 

Nghị định 01 / CP ngày 1 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ. Điều 1, 2, 6, 

8, 11 
  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10003  

 Bộ Tài nguyên và Môi trường  

- Sở Đất đai 
 
Cơ quan quận, huyện 

1.3  Quy hoạch quản 
lý và khai thác  

 

Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng năm 2004  
-  Mục 2 về chuyển nhượng, cho thuê, thu hồi rừng, thay đổi mục đích sử 
dụng rừng.  
-  Điều 22, 24, 24, 25 và 28 về quyết định của cơ quan có thẩm quyền trực 
tiếp.  
-  Điều 44 về mua bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái 
xuất, tạm tái xuất tái nhập, quá cảnh thực vật và động vật rừng. 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Bao-ve-va-
Phat-trien-rung-2004-29-2004-QH11-vb52653.aspx  
 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn (Bộ NN & PTNT) 
 
 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt 
Nam (VINAFOR) 
 
 Ủy ban nhân dân xã 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT. Điều 9   http://vietnamforestry.org.vn/mediastore/fsspco/2012/
02/06/TT_01.BNNPTNT_-_EN.pdf  

Thông tư số 42/2012 TT-BNNPTNT. Điều 1 (Sửa đổi lần 1)  http://luatminhkhue.vn/design/circular-no--42-2012-tt-
bnnptnt.aspx  

Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi 
hành Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng. Điều 49  

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-23-2006-

ND-CP-thi-hanh-Luat-Bao-ve-va-phat-trien-rung-
vb9593.aspx  

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Thông tư Quy định về 
khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản thay thế cho:  

 

Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn 
thực hiện khai thác và tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Điều 5: Lập kế 
hoạch quản lý rừng. Điều 6: Lập kế hoạch khai thác. Điều 7, Điều 18, Điều 
20, Điều 24 

http://www.vietnamforestry.org.vn/mediastore/fsspco/
2014/12/15/Thong_tu_35_-_EN.pdf  

Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006, ban hành quy 

chế quản lý rừng             
- Chương III: Quản lý rừng phòng hộ  
- Chương IV: Quản lý rừng sản xuất; Điều 39: Khai thác lâm sản trong 
rừng sản xuất tự nhiên; Điều 40: Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là 
rừng trồng. 

http://www.vietnam-

redd.org/Upload/CMS/Content/Library-
GovernmentDocuments/186-2006QD-TTg.pdf  

Thông tư 87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện thiết kế khai 
thác gỗ có lựa chọn trong rừng tự nhiên. Điều 24 và Điều 25  

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut
/View_Detail.aspx?ItemID=24982  

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-23-2014-TT-BTNMT-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-vb236488.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-23-2014-TT-BTNMT-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-vb236488.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-23-2014-TT-BTNMT-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-vb236488.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-30-2014-TT-BTNMT-ho-so-giao-cho-thue-chuyen-muc-dich-su-dung-thu-hoi-dat-vb239132.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-30-2014-TT-BTNMT-ho-so-giao-cho-thue-chuyen-muc-dich-su-dung-thu-hoi-dat-vb239132.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-30-2014-TT-BTNMT-ho-so-giao-cho-thue-chuyen-muc-dich-su-dung-thu-hoi-dat-vb239132.aspx
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10003
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10003
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Bao-ve-va-Phat-trien-rung-2004-29-2004-QH11-vb52653.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Bao-ve-va-Phat-trien-rung-2004-29-2004-QH11-vb52653.aspx
http://vietnamforestry.org.vn/mediastore/fsspco/2012/02/06/TT_01.BNNPTNT_-_EN.pdf
http://vietnamforestry.org.vn/mediastore/fsspco/2012/02/06/TT_01.BNNPTNT_-_EN.pdf
http://luatminhkhue.vn/design/circular-no--42-2012-tt-bnnptnt.aspx
http://luatminhkhue.vn/design/circular-no--42-2012-tt-bnnptnt.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-23-2006-ND-CP-thi-hanh-Luat-Bao-ve-va-phat-trien-rung-vb9593.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-23-2006-ND-CP-thi-hanh-Luat-Bao-ve-va-phat-trien-rung-vb9593.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-23-2006-ND-CP-thi-hanh-Luat-Bao-ve-va-phat-trien-rung-vb9593.aspx
http://www.vietnamforestry.org.vn/mediastore/fsspco/2014/12/15/Thong_tu_35_-_EN.pdf
http://www.vietnamforestry.org.vn/mediastore/fsspco/2014/12/15/Thong_tu_35_-_EN.pdf
http://www.vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/186-2006QD-TTg.pdf
http://www.vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/186-2006QD-TTg.pdf
http://www.vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/186-2006QD-TTg.pdf
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=24982
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=24982
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Tiêu chí và tiêu chí 
phụ 

 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

Thông tư số 38/2014 -BNN hướng dẫn quy hoạch về quản lý rừng bền 
vững  

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2014-
TT-BNNPTNT-huong-dan-Phuong-an-quan-ly-rung-ben-
vung-vb257190.aspx  

1.4  Giấy phép khai 
thác 

 Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Thông tư Quy định về 
khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản thay thế cho:  

 

Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011  
-  Điều 4: Quy định đối tượng rừng và lâm sản được khai thác    
-  Điều 7 và Điều 1: Quy định về thủ tục cấp phép khai thác rừng tự nhiên   
-  Điều 8: Thủ tục cấp phép khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn ngân 
sách Nhà nước và ngân sách tài trợ   
-  Điều 9: Thủ tục cấp phép khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn tự 
đầu tư    
-  Điều 18.19: Thủ tục cấp phép  khai thác rừng trồng  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-
chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx 

http://vndoc.com/thong-tu-so-35-2011-tt-bnnptnt-
huong-dan-thuc-hien-khai-thac-tan-thu-go-va-lam-san-
ngoai-go/download  

 Ủy ban nhân dân Quận/huyện 

(đối với cá nhân) 
 Sở Nông nghiệp tỉnh (đối với 
tổ chức) 

2.  Thuế và lệ phí  

2.1  Nộp thuế tài 

nguyên và phí khai 
thác tài nguyên 

 Luật Thuế Tài nguyên 45/2009 / QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009  

- Chương 2: Căn cứ thuế tài nguyên tại Điều 7 Thuế Tài nguyên  
- Phần V: Tỷ lệ các sản phẩm rừng tự nhiên  

http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_
attachments&task=download&id=534  

 Văn phòng thuế địa phương 

đăng ký thuế thu nhập cho các 
doanh nghiệp, hộ gia đình, 
cộng đồng để thanh toán tiền 
thuế tài nguyên và phí khai 
thác. 
 Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính. 

Nghị định 50/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về đặc điểm và 

hướng dẫn một số điều của Luật Thuế Tài nguyên. Các khu rừng chịu thuế 
được chia thành 8 nhóm đều có mức thuế riêng. 

http://www.luatthue.net/2014/03/nghi-dinh-so-50-
2010-nd-cp.html  

2.2  Thuế giá trị gia 

tăng và thuế doanh 
thu khác 

Luật 31/2013 / QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế giá trị 
gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 

http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-

us/Pages/default.aspx?lvb=f5852faa-8468-40f0-8c8b-
150623f95bbc&list=document  

 Tổng cục thuế - Bộ Tài chính 

 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 

quy định cụ thể và hướng dẫn một số điểm của Luật Thuế Giá trị Gia tăng. 
-  Điều 6 về mức thuế 
-  Điều 10 về việc hoàn thuế 

http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_
attachments&task=download&id=725  

2.3  Thuế thu nhập 
và lợi nhuận 

Luật 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-
us/Pages/default.aspx?itemId=e8f95ed6-0c35-4522-
9d94-4c3e25b104c8&list=documentDetail  

 Cơ quan ở tất cả các cấp, các 
ngành tài chính địa phương. 
 
 Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, 
Chi Cục Thuế tỉnh 

Nghị định 218/2013/NĐCP ngày 20 tháng 12 năm 2013 đặc điểm và hướng 
dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp 

http://www.download.com.vn/docs/download/nghi-
dinh-so-218-2013-nd-cp/77902 

Thông tư 78/2014/TTBTC hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

- http://ketoanthuctien.com/kien-thuc-huong-dan-
thue-thu-nhap-doanh-nghiep  

3.  Các hoạt động khai thác gỗ  

3.1  Quy định khai 
thác gỗ 

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Thông tư Quy định về 
khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản thay thế cho:  

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-
chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx 

 

 Cục Kiểm lâm - Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Bộ NN & PTNT) 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2014-TT-BNNPTNT-huong-dan-Phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-vb257190.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2014-TT-BNNPTNT-huong-dan-Phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-vb257190.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2014-TT-BNNPTNT-huong-dan-Phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-vb257190.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://vndoc.com/thong-tu-so-35-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-khai-thac-tan-thu-go-va-lam-san-ngoai-go/download
http://vndoc.com/thong-tu-so-35-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-khai-thac-tan-thu-go-va-lam-san-ngoai-go/download
http://vndoc.com/thong-tu-so-35-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-khai-thac-tan-thu-go-va-lam-san-ngoai-go/download
http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_attachments&task=download&id=534
http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_attachments&task=download&id=534
http://www.luatthue.net/2014/03/nghi-dinh-so-50-2010-nd-cp.html
http://www.luatthue.net/2014/03/nghi-dinh-so-50-2010-nd-cp.html
http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx?lvb=f5852faa-8468-40f0-8c8b-150623f95bbc&list=document
http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx?lvb=f5852faa-8468-40f0-8c8b-150623f95bbc&list=document
http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx?lvb=f5852faa-8468-40f0-8c8b-150623f95bbc&list=document
http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_attachments&task=download&id=725
http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_attachments&task=download&id=725
http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx?itemId=e8f95ed6-0c35-4522-9d94-4c3e25b104c8&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx?itemId=e8f95ed6-0c35-4522-9d94-4c3e25b104c8&list=documentDetail
http://vbqppl.mpi.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx?itemId=e8f95ed6-0c35-4522-9d94-4c3e25b104c8&list=documentDetail
http://www.download.com.vn/docs/download/nghi-dinh-so-218-2013-nd-cp/77902
http://www.download.com.vn/docs/download/nghi-dinh-so-218-2013-nd-cp/77902
http://ketoanthuctien.com/kien-thuc-huong-dan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep
http://ketoanthuctien.com/kien-thuc-huong-dan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
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Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn 
thực hiện khai thác và tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ  

http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-
so-35-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-khai-thac-
tan-thu-go-va-lam-san-ngoai-go/55074   

Định mức ngành lâm nghiệp 14/92 năm 1993. Định mức này áp dụng cho 
cho các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng sản xuất gỗ và tre.  

  Phần 1, Điều 4: Đối tượng rừng tự nhiên khai thác;  
  Điều 13: Đường kính nhỏ nhất của cây được phép khai thác;  
  Điều 14 :Cường độ khai thác;  
  Điều 15: Chu kỳ khai thác;  
  Điều 16: Kỹ thuật đánh dấu cây;  
  Phần 2: Chặt dọn cây trồng; 
  Điều 18: Tuổi cây cho phép khai thác; 
  Điều 20: Kích thước của hàng cây, cụm để được thu hoạch;  
  Phần 3: Chặt dọn dẹp và để lại cây mẹ để lấy hạt; 
  Điều 19: Dọn dẹp trên sườn dốc;  
 -Điều 30: Thiết kế khai thác, giám sát trong và sau hoạt động 

khai thác. 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10578  

3.2 Khu vực và loài 
bảo vệ 

Thông tư 38/2014/TT-BNN ngày 03 tháng 11 năm 2014. Phần 6 Tiêu chí 

6.1, 6.2 và Phần 9 Kế hoạch bảo tồn khu bảo tồn giá trị cao được thiết lập 
và quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng.  

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/Media/AuflaNews/Atta
chment/TT_38.pdf  

Bộ NN &PTNT, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ 

Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về 
tổ chức và quản lý các khu rừng đặc dụng. Kiểu rừng này  được chuyên 
biệt cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động đặc 
biệt; Điều 11 về việc thành lập khu bảo tồn 

http://luatduonggia.vn/nghi-dinh-117-2010-nd-cp-
ngay-24-thang-12-nam-2010  

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 về quản lý thực 

vật và động vật, bao gồm cả loài quý hiếm trong Phụ lục 1A, 1B, 2A, 2B và 
động vật mà việc khai thác đánh bắt bị cấm và hạn chế 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu

/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&d
ocument_id=15193  

Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy định về quản lý rừng, trong đó Chương IV quy định 

việc quản lý rừng sản xuất, không quy định các khu vực bảo tồn rừng đặc 
biệt và các loài thực vật bị cấm khai thác săn bắt 

http://luatduonggia.vn/quyet-dinh-186-2006-qd-ttg-
ngay-14-thang-8-nam-2006  

3.3 Yêu cầu về môi 
trường 

Thông tư 38/2014/TT-BNN ngày 03 tháng 11 năm 2014;: Các tiêu chuẩn 

quả lý rừng bền vững quốc gia được phê duyệt bở Bộ Nông nghiệp & Phát 
triển Nông thôn năm 2014. Phần 6 Tiêu chí 6.1 về đánh giá tác động môi 
trường   
- 6.2: Bảo vệ các loài đang bị đe dọa, quý hiếm;  
- 6.5: Phòng chống xói mòn đất và bảo vệ nguồn tài nguyên nước;  
- 6:10: Chuyển đổi rừng thành đất trồng hoặc đất không sử dụng làm rừng 
sẽ không xảy ra  
- 9.3 và 9.4: Bảo tồn rừng có giá trị bảo tồn cao  

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2014-

TT-BNNPTNT-huong-dan-Phuong-an-quan-ly-rung-ben-
vung-vb257190.aspx  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Bộ NN & PTNT) 
 Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(TN & MT) 
 Sở Lâm nghiệp 

Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2011 yêu cầu đánh giá 

tác động môi trường trong khu vực khai thác rừng tự nhiên 50ha trở lên, 
rừng trồng có diện tích 200ha trở lên. Điều 12, 18, 19, 29, 32 và 33  

http://vea.gov.vn/en/laws/LegalDocument/Pages/Decre
eNo292011.aspx  

http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-so-35-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-khai-thac-tan-thu-go-va-lam-san-ngoai-go/55074
http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-so-35-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-khai-thac-tan-thu-go-va-lam-san-ngoai-go/55074
http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-so-35-2011-tt-bnnptnt-huong-dan-thuc-hien-khai-thac-tan-thu-go-va-lam-san-ngoai-go/55074
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10578
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10578
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/Media/AuflaNews/Attachment/TT_38.pdf
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/Media/AuflaNews/Attachment/TT_38.pdf
http://luatduonggia.vn/nghi-dinh-117-2010-nd-cp-ngay-24-thang-12-nam-2010
http://luatduonggia.vn/nghi-dinh-117-2010-nd-cp-ngay-24-thang-12-nam-2010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=15193
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=15193
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=15193
http://luatduonggia.vn/quyet-dinh-186-2006-qd-ttg-ngay-14-thang-8-nam-2006
http://luatduonggia.vn/quyet-dinh-186-2006-qd-ttg-ngay-14-thang-8-nam-2006
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2014-TT-BNNPTNT-huong-dan-Phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-vb257190.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2014-TT-BNNPTNT-huong-dan-Phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-vb257190.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2014-TT-BNNPTNT-huong-dan-Phuong-an-quan-ly-rung-ben-vung-vb257190.aspx
http://vea.gov.vn/en/laws/LegalDocument/Pages/DecreeNo292011.aspx
http://vea.gov.vn/en/laws/LegalDocument/Pages/DecreeNo292011.aspx
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Tiêu chí và tiêu chí 
phụ 

 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài 
nguyên & Môi trường cung cấp chi tiết về đánh giá môi trường chiến lược, 
tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 

http://www.thuviengiadinh.com/ung-dung/mau-van-
ban/thong-tu-26-2011-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-
29nd-cp-ve-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-
truong-bckbvmt#axzz3QJuMvFZN  

Thông tư 20/VBHN - Bộ NN & PTNT ngày 05 tháng 06 năm 2014 hướng 

dẫn thiết kế khai thác gỗ có chọn lọc từ rừng tự nhiên, đã kết hợp các yêu 
cầu về môi trường trong Thông tư 87/2009 và Quyết định số 40 QĐ-BNN 

http://tongcucthuysan.gov.vn/b-van-ban-phap-

luat/thong-tu-so-16-vbhn-bnnptnt-ngay-15-thang-4-
nam-2014-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-
thon-ve-quan-ly-giong-thuy-san/  

Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2006. Phụ lục 1A và 2A 

các loài cấm khai thác, hạn chế khai thác. Phụ lục 1B, 2B   khai thác động 
vật và khai thác tài nguyên bị cấm. 

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/nghi-dinh/nghi-dinh-

32-2006-nd-cp-ngay-30-3-2006-cua-chinh-phu-ve-
quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-
hiem-a639  

Quy trình khai thác gỗ FAO RIL giảm thiểu tác động môi trường. Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường sẽ dự đoán tất cả những tác động của việc 
khai thác rừng đối với đa dạng sinh học, dòng chảy, xói mòn đất, ô nhiễm 
v.v. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 sẽ có luật bảo vệ môi trường và sau 
đó sẽ có một Nghị định mới. 

 

3.4 Sức khỏe và an 
toàn 

Luật Lao động năm 2002, năm 2007, sửa đổi năm 2013 http://www.boluatlaodong.com/   Cơ quan chuyên ngành quản 
lý đất đai, lâm nghiệp. 

Quốc hội 

Bộ NN & PTNT 

Bộ Lao động, Bộ Y tế 

Luật Bảo hiểm xã hội 2006. Điều 2, 15, 10, 80, 81  http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-
huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-
sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/53353  

Công ước ILO 87,98 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:
12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087  

Quyết định 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008. Danh sách các 
loại thuốc trừ sâu bị cấm, hạn chế và được phép sử dụng ở Việt Nam   

http://www.niengiamnongnghiep.vn/index.php?self=art
icle&id=2564  

Thông tư 01/2011/BLĐTBXH-BYT. Điều 15  http://vndoc.com/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-
hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-
lao-dong/download  

Luật bảo hiểm y tế 2008. Điều 12 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/h
ethongvanban?mode=detail&document_id=81142  

3.5 Thuê lao động 
hợp pháp 

Bộ luật Lao động năm 2007 quy định người lao động, người sử dụng lao 

động đối với đào tạo nghề tại các Điều 20, 23, độ tuổi lao động tại các điều 
119.120.123 (Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 
2012) 

http://www.boluatlaodong.com/   Cơ quan chuyên trách về lao 
động và xã hội. 

3 Luật ban hành bởi Quốc hội: 

- Luật lao động năm 2007, 
2012 

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 
2006 

- Luật Công đoàn năm 2012 

Luật Bảo hiểm Xã hội 2006. Chương XII điều 140-151   http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-

huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-
sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/53353  

Các điều khoản của hợp đồng lao động phải tuân theo Nghị định 
43/2013/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2013 

http://luatminhkhue.vn/labour-1/decree-no-43-2013-
nd-cp.aspx  

http://www.thuviengiadinh.com/ung-dung/mau-van-ban/thong-tu-26-2011-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-29nd-cp-ve-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-bckbvmt#axzz3QJuMvFZN
http://www.thuviengiadinh.com/ung-dung/mau-van-ban/thong-tu-26-2011-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-29nd-cp-ve-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-bckbvmt#axzz3QJuMvFZN
http://www.thuviengiadinh.com/ung-dung/mau-van-ban/thong-tu-26-2011-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-29nd-cp-ve-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-bckbvmt#axzz3QJuMvFZN
http://www.thuviengiadinh.com/ung-dung/mau-van-ban/thong-tu-26-2011-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-29nd-cp-ve-lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-bckbvmt#axzz3QJuMvFZN
http://tongcucthuysan.gov.vn/b-van-ban-phap-luat/thong-tu-so-16-vbhn-bnnptnt-ngay-15-thang-4-nam-2014-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ve-quan-ly-giong-thuy-san/
http://tongcucthuysan.gov.vn/b-van-ban-phap-luat/thong-tu-so-16-vbhn-bnnptnt-ngay-15-thang-4-nam-2014-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ve-quan-ly-giong-thuy-san/
http://tongcucthuysan.gov.vn/b-van-ban-phap-luat/thong-tu-so-16-vbhn-bnnptnt-ngay-15-thang-4-nam-2014-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ve-quan-ly-giong-thuy-san/
http://tongcucthuysan.gov.vn/b-van-ban-phap-luat/thong-tu-so-16-vbhn-bnnptnt-ngay-15-thang-4-nam-2014-cua-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ve-quan-ly-giong-thuy-san/
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/nghi-dinh/nghi-dinh-32-2006-nd-cp-ngay-30-3-2006-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-a639
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/nghi-dinh/nghi-dinh-32-2006-nd-cp-ngay-30-3-2006-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-a639
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/nghi-dinh/nghi-dinh-32-2006-nd-cp-ngay-30-3-2006-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-a639
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/nghi-dinh/nghi-dinh-32-2006-nd-cp-ngay-30-3-2006-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-a639
http://www.boluatlaodong.com/
http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/53353
http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/53353
http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/53353
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
http://www.niengiamnongnghiep.vn/index.php?self=article&id=2564
http://www.niengiamnongnghiep.vn/index.php?self=article&id=2564
http://vndoc.com/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/download
http://vndoc.com/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/download
http://vndoc.com/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/download
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=81142
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=81142
http://www.boluatlaodong.com/
http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/53353
http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/53353
http://www.download.com.vn/docs/download/thong-tu-huong-dan-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-co-so-lao-dong/53353
http://luatminhkhue.vn/labour-1/decree-no-43-2013-nd-cp.aspx
http://luatminhkhue.vn/labour-1/decree-no-43-2013-nd-cp.aspx
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 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

Bộ luật Lao động 2012. Điều 16, Điều 148  http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethon
gvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document
_id=163542  

- Chính phủ 

Luật Công đoàn năm 2012. Điều 5. (Luật Liên đoàn 2012/QH13) ngày 20 
tháng 6 năm 2012 

http://vndoc.com/luat-cong-doan-2012/download  

3.6 Chuyển đổi Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng năm 2004 quy định hai cấp cơ quan chức 
năng có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển đổi  sử dụng rừng đó là Thủ 

tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh có quyền quyết định thay đổi 
toàn bộ hoặc một phần diện tích rừng đã được thiết lập trước đó; . Điều 
27,28 

http://vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-
GovernmentDocuments/29-2004-QH11.pdf 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Điều 12, 18, 19, 29, 32 và 33 Nghị định này 

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường 
và cam kết bảo vệ môi trường 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20ph
p%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10586  

Nghị định 23/2006/NĐ-CP. Điều 29 về bảo vệ và phát triển rừng http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/h

ethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=
15168  

Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009. Chương II phần 3 
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đất được chuyển đổi sang các mục 
đích khác 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu
/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_i
d=90119  

Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT. Điều 22 quy định về giải phóng mặt 
bằng cho xây dựng hoặc phục vụ mục đích khác 

http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-
35_2011_TT-BNNPTNT-%282449%29?cbid=7542  

Thông tư 58/2009/TT-BNM & PTNT ngày 9 tháng 9 năm 2009 về trồng cao 
su trên đất nông nghiệp 

http://sonnptnt.nghean.vn/sonn_new/default/explorer/
news/723?folder_id=156  

4.  Quyền của bên thứ ba  

4.1  Quyền phong 
tục 

Quyết định 178/2001/TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 về quyền lợi và 
nghĩa vụ của hộ gia đình và cá nhân được giao, được thuê, nhà thầu rừng 
và đất rừng. Chương 3 quyền lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được 
nhà nước ký hợp đồng bảo vệ rừng, trồng rừng, và tái sinh rừng 

http://policy.mofcom.gov.cn/blank/entflaw!fetch.action
?libcode=flaw&id=37c43690-cdc5-4450-9116-
389d74ac633c  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Điều 27 của Luật Đất đai năm 2013 công nhận trách nhiệm của đồng bào 

dân tộc thiểu số đối với đất nhà nước và đất sản xuất. Giao đất theo đúng 
tập quán văn hóa của từng vùng. Có các chính sách tạo điều kiện cho 
người dân tộc thiểu số để sản xuất nông nghiệp tại khu vực địa phương.  

http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/L
aw_on_land/view  

4.2 Đồng thuận dựa 

trên nguyên tắc tự 
nguyện, được thông 
báo trước và thông 
tin đầy đủ 

n/a n/a n/a 

4.3 Quyền của người 
dân bản địa 

Quyết định 178/2001/TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 về quyền lợi và 
nghĩa vụ của hộ gia đình và cá nhân được giao, được thuê, thầu rừng và 
đất rừng. Chương 3 về quyền lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được 
nhà nước ký hợp đồng để bảo vệ, rừng tái sinh và trồng rừng. 

http://policy.mofcom.gov.cn/blank/entflaw!fetch.action
?libcode=flaw&id=37c43690-cdc5-4450-9116-
389d74ac633c  

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Bộ NN&PTNT) 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=163542
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=163542
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=163542
http://vndoc.com/luat-cong-doan-2012/download
http://vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/29-2004-QH11.pdf
http://vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/29-2004-QH11.pdf
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10586
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10586
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=15168
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=15168
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=15168
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=90119
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=90119
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=90119
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-35_2011_TT-BNNPTNT-%282449%29?cbid=7542
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-35_2011_TT-BNNPTNT-%282449%29?cbid=7542
http://sonnptnt.nghean.vn/sonn_new/default/explorer/news/723?folder_id=156
http://sonnptnt.nghean.vn/sonn_new/default/explorer/news/723?folder_id=156
http://policy.mofcom.gov.cn/blank/entflaw!fetch.action?libcode=flaw&id=37c43690-cdc5-4450-9116-389d74ac633c
http://policy.mofcom.gov.cn/blank/entflaw!fetch.action?libcode=flaw&id=37c43690-cdc5-4450-9116-389d74ac633c
http://policy.mofcom.gov.cn/blank/entflaw!fetch.action?libcode=flaw&id=37c43690-cdc5-4450-9116-389d74ac633c
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Law_on_land/view
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Law_on_land/view
http://policy.mofcom.gov.cn/blank/entflaw!fetch.action?libcode=flaw&id=37c43690-cdc5-4450-9116-389d74ac633c
http://policy.mofcom.gov.cn/blank/entflaw!fetch.action?libcode=flaw&id=37c43690-cdc5-4450-9116-389d74ac633c
http://policy.mofcom.gov.cn/blank/entflaw!fetch.action?libcode=flaw&id=37c43690-cdc5-4450-9116-389d74ac633c
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 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

Điều 27 của Luật Đất đai năm 2013 công nhận trách nhiệm của đồng bào 
dân tộc thiểu số đối với đất nhà nước và đất sản xuất. Giao đất theo đúng 
tập quán văn hóa của từng vùng. Có chính sách tạo điều kiện cho người 
dân tộc thiểu số sản xuất nông nghiệp tại khu vực địa phương.  

http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/L
aw_on_land/view  

5.  Thương mại và vận chuyển  

5.1  Phân loại các 
loài, số lượng, chất 
lượng 

Quyết định 2198/CNR ngày 26 tháng 11 năm 1977 do Bộ Lâm nghiệp bổ 
sung một số loài ở miền Nam Việt Nam và nâng tổng số thành 354 loài  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=1582  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Bộ NN & PTNT) 

Gỗ tròn với đường kính đầu lớn > = 25cm và chiều dài> = 1m và gỗ xẻ, xẻ 

thành khối trong rừng, có chiều dài> = 1m, độ dày> = 5 cm và chiều rộng 
> = 20cm phải được đánh dấu búa kiểm lâm trên các sản phẩm gỗ. Điều 
7, Thông tư 35/2011/2012/TT-BNNPTNT; Điều 24, Điều 25, Thông tư 
87/2009/TT-BNNPTNT; và Điều 9 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT 

http://www.dienban.gov.vn/Default.aspx?tabid=107&N
ewsViews=1087 

http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?ni
d=710  

Gỗ tròn khai thác có đường kính đầu>= 25cm và chiều dài>= 1m và gỗ 

xẻ, được xẻ thành khối trong rừng với chiều dài>= 1m, độ dày>= 5 cm và 
chiều rộng >= 20cm, với điều kiện những loại gỗ quý hiếm và đang bị đe 
dọa phải được đánh dấu búa kiểm lâm Điều 7, 8 Quyết định 44/2006/QĐ-
BNN; Điều 9 và Điều 79 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT; Điều 1, Thông tư 
42/2012/TT-BNNPTNT. 

http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?ni
d=400  

http://kiemlamthainguyen.gov.vn/upload/medias/cat2_
1384575185.doc  

5.2 Thương mại và 
vận chuyển 

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Thông tư Quy định về 
khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản thay thế cho:  

 

Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 về hướng dẫn 
thực hiện khai thác và tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, thông tư này quy 
định việc chuyển giao chứng từ vận chuyển nội bộ, yêu cầu xe, hoá đơn 
GTGT. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định mỗi doanh nghiệp thường xuyên 
có biện pháp giám sát và quản lý bổ sung đối với hoạt động khai thác, vận 
chuyển, nhập và lưu kho v.v .. 
 
 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-
truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-
chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx 

 

http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?ni
d=710  

 Cục Kiểm lâm - Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Bộ NN & PTNT) 
 

 Yêu cầu buôn bán và vận chuyển: 

 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT. Khoản 1, Điều 12quy định về hồ 
sơ lâm sản hợp pháp, Điều 13, Điều 14, Điều 17, Điều 18  

http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?ni
d=400  

 Quyết định 44/2006/QĐ-BNN ngày 6 tháng 1 năm 2006 quy định 
về dấu búa kiểm lâm. Điều 7 và 8  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15866  

 Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2012 về 
một số thay đổi và bổ sung Thông tư 01. Điều 1 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27975  

 Ngoài ra, đối với các tổ chức: 

 Luật Doanh nghiệp. Điều 24, 25 về cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh  

http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Doanh-nghiep-
2014-vb259730.aspx 

 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.  Điều 5, 6, 7, 8, 29 chương IV về đăng 
ký kinh doanh 

http://www.hapi.gov.vn/ngho-donh-so-432010ndcp-

ngay-1542010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-dang-ky-
doanh-nghiep_p363t139.aspx  

http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Law_on_land/view
http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/Law_on_land/view
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=1582
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=1582
http://www.dienban.gov.vn/Default.aspx?tabid=107&NewsViews=1087
http://www.dienban.gov.vn/Default.aspx?tabid=107&NewsViews=1087
http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?nid=710
http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?nid=710
http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?nid=400
http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?nid=400
http://kiemlamthainguyen.gov.vn/upload/medias/cat2_1384575185.doc
http://kiemlamthainguyen.gov.vn/upload/medias/cat2_1384575185.doc
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2016-TT-BNNPTNT-khai-thac-chinh-tan-dung-tan-thu-lam-san-316426.aspx
http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?nid=710
http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?nid=710
http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?nid=400
http://www.vietnamforestry.org.vn/view_news.aspx?nid=400
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15866
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15866
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27975
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=27975
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Doanh-nghiep-2014-vb259730.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-Doanh-nghiep-2014-vb259730.aspx
http://www.hapi.gov.vn/ngho-donh-so-432010ndcp-ngay-1542010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep_p363t139.aspx
http://www.hapi.gov.vn/ngho-donh-so-432010ndcp-ngay-1542010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep_p363t139.aspx
http://www.hapi.gov.vn/ngho-donh-so-432010ndcp-ngay-1542010-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-dang-ky-doanh-nghiep_p363t139.aspx
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 Luật Đầu tư năm 2005 về doanh nghiệp đầu tư hợp pháp http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu
/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_i
d=29555  

 Quy định về xử lý tịch thu gỗ:  

 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 về hưhng dẫn đấu 
giá tài sản. 

http://luatduonggia.vn/nghi-dinh-117-2010-nd-cp-
ngay-24-thang-12-nam-2010  

 Thông tư 215/2012/TTBTC ngày 2012/10/12 về xử lý tài sản bất 
hợp pháp sau vụ án hình sự 

http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx
?vID=12783  

 Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006. Điều 16 
về quản lý tài sản quốc hữu 

http://taichinhcujut.daknong.gov.vn/index.php?languag
e=vi&nv=download&op=Van-ban-Trung-uong/Nghi-
dinh-137-2006-Nd-CP  

 Thông tư 23/2010-TT-BTP hư2ng dẫn đấu giá theo sau Nghị định 
17 nêu trên 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26019  

 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT. Điều 16 về các sản phẩm lâm 
nghiệp hợp pháp 

http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?
vID=11997  

 Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 06 năm 2006. 
Điều 7, 8 về dấu búa kiểm lâm  

http://kiemlamthainguyen.gov.vn/?page=news2&code
=detail&idc=43&id=477  

 Quyết định 107/2007/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2007. Điều 

1 thêm phần giải thích về dấu búa kiểm lâm trong Quyết định 44 
đối với gỗ nhập khẩu 

http://www.kiemlam.org.vn/Download.aspx/0C64678E
1CE746679A09AB14CCCB8481/1/QD_sua44.doc  

5.3  Giao dịch ở 
nước ngoài và 
chuyển giá 

Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2010 ("Thông tư 66"). http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25406  

 Tổng cục Thuế 
 Các phòng ban khác nhau 

trong TCT đang giải quyết vấn 
đề định giá chuyển như ng là 
cụ cải cách chính sách, cải cách 
thuế và hiện đại hóa), Thanh 
tra (tức là bộ phận Thanh tra) 
và Tổ chức Hợp tác Quốc tế 
(tức là bộ phận Thuế Quốc tế). 

Thông tư 201/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 http://www.moit.gov.vn/vn/pages/ChiTietVanBan.aspx
?vID=13922  

Nghị định 40/2007/NĐ-CP cung cấp hư ng dẫn về định giá hải quan đối với 

thuế nhập khẩu trong trư ng hợp ngư i mua và nhà cung cấp đư c xem là 
các bên liên quan ở khía cạnh sự tham gia vốn, quản lý, các mối quan hệ 
kinh doanh và các mối quan hệ gia đình. 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=14405  

Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn áp 
dụng Quy trình thỏa thuận chung (MAP)   

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-205-2013-

TT-BTC-huong-dan-Hiep-dinh-tranh-danh-thue-hai-lan-
Viet-Nam-voi-cac-nuoc-vb217929.aspx  

5.4  Quy định hải 
quan 

Thông tư 88/2011/TT-Bộ NN & PTNT ngày 28 tháng 12 năm 2011. Điều 7  http://www.fistenet.gov.vn/b-van-ban-phap-

luat/thong-tu-huong-dan-thuc-hien-nghi-111inh-so-12-
2006-n111-cp-ngay-23-01-2006-cua-chinh-phu-quy-
111inh-chi-tiet-thi-hanh-luat-thuong-mai-ve-hoat-
111ong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-va-cac-hoat-
111ong-111ai-ly-mua-ban-gia-cong-va-qua-canh-hang-
hoa-voi-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-nong-nghiep-lam-
nghiep-va-thuy-san/  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 
 Bộ Tài chính 
 Bộ Tài chính  

Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut
/View_Detail.aspx?ItemID=16803  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=29555
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=29555
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=29555
http://luatduonggia.vn/nghi-dinh-117-2010-nd-cp-ngay-24-thang-12-nam-2010
http://luatduonggia.vn/nghi-dinh-117-2010-nd-cp-ngay-24-thang-12-nam-2010
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=12783
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=12783
http://taichinhcujut.daknong.gov.vn/index.php?language=vi&nv=download&op=Van-ban-Trung-uong/Nghi-dinh-137-2006-Nd-CP
http://taichinhcujut.daknong.gov.vn/index.php?language=vi&nv=download&op=Van-ban-Trung-uong/Nghi-dinh-137-2006-Nd-CP
http://taichinhcujut.daknong.gov.vn/index.php?language=vi&nv=download&op=Van-ban-Trung-uong/Nghi-dinh-137-2006-Nd-CP
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26019
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26019
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=11997
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=11997
http://kiemlamthainguyen.gov.vn/?page=news2&code=detail&idc=43&id=477
http://kiemlamthainguyen.gov.vn/?page=news2&code=detail&idc=43&id=477
http://www.kiemlam.org.vn/Download.aspx/0C64678E1CE746679A09AB14CCCB8481/1/QD_sua44.doc
http://www.kiemlam.org.vn/Download.aspx/0C64678E1CE746679A09AB14CCCB8481/1/QD_sua44.doc
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25406
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25406
http://www.moit.gov.vn/vn/pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=13922
http://www.moit.gov.vn/vn/pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=13922
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=14405
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HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Tiêu chí và tiêu chí 
phụ 

 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa 
với nư c ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản 
phẩm gỗ không có nguồn gốc từ rừng tự nhiên có thể đưđc xuất khẩu và 
không cần giấy phép. Điều 8 và 9 

Thông tư 194/2010/TT-BTC. Khoản 1 Điều 11: Chứng từ hải quan xuất 
khẩu về vận chuyển lô hàng, được định nghĩa ngày 06 tháng 12 năm 2010 
hướng dẫn thủ tục hải quan; hướng dẫn kiểm tra, giám sát, thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu (thủ tục hải quan truyền thống) 

hoặc 

http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Vie
wDetails.aspx?ID=5836  

Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính. 

Điều 8 về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa thương mại xuất khẩu 
và nhập khẩu (thủ tục hải quan điện tử). 
 

http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Vie
wDetails.aspx?ID=6608  

Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 4 tháng 1 năm 2012 về kiểm dịch. 
Chủ sở hữu phải nộp 01 bản sao, giấy chứng nhận kiểm dịch gốc hoặc giấy 
tờ chứng minh đủ điều kiện kiểm dịch xuất khẩu của cơ quan kiểm dịch 
thực vật đối với Chi nhánh Hải quan nơi đăng ký tờ khai làm thủ tục xuất 
khẩu lô hàng khi làm thủ tục xuất khẩu gỗ dựa trên các quy định về hồ sơ 
lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản và trình hồ sơ theo yêu 
cầu cho các cơ quan hải quan. Điều 11 và 12  

http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?
vID=11997  

Nghị định 154/2005/NĐ-CP. Điều 7, 8, 9 về thủ tục báo cáo với cơ quan 
hải quan 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%
20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16971  

Thông tư 128/2013 / TT-BTC ngày 9 tháng 10 năm 2013 về thuế nhập 
khẩu 

http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Vie
wDetails.aspx?ID=6957  

Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 về thi hành Luật 
Thương mại Quốc tế 

http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Vie
wDetails.aspx?ID=7089  

Thông tư 40/2013 / TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 09 năm 2013 tại Phụ lục 
I, II, III danh mục các loài có trong thỏa thuận quốc tế về buôn bán các 
động thực vật hoang dã đang bị đe dọa, phần H quy định về thực vật 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-40-2013-
TT-BNNPTNT-Danh-muc-dong-thuc-vat-hoang-da-nguy-
cap-vb207245.aspx  

5.5 CITES CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã)  http://www.cites.org/eng/disc/text.php   Bộ Tài chính 

Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 2013  http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/D
ecree_No.187_2013/mldocument_view/?set_language=
en  

Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Bộ Công nghiệp 
và Thương mại hướng dẫn một số quy định nội dung  

http://www.dncustoms.gov.vn/web_english/english/btc
/04_TT_BCT_27_01_2014.htm  

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP http://www.itpc.gov.vn/investors/how_to_invest/law/D
ecree_No.187_2013/view  
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HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Tiêu chí và tiêu chí 
phụ 

 Luật và các quy định hiện hành   Cơ quan pháp luật 

Nghị định số 32/2006 ngày 30 tháng 3 năm 2006 về quản lý thực vật 
rừng, động vật hoang dã nguy cấp, bao gồm cả phụ lục hiếm thuộc nhóm 
IA, IB, 2A, 2B tùy thuộc vào mức độ cấm hoặc hạn chế sử dụng thương 
mại 

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/nghi-dinh/nghi-dinh-
32-2006-nd-cp-ngay-30-3-2006-cua-chinh-phu-ve-
quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-
hiem-a639  

6.  Quy trình trách nhiệm giải trình 

6.1 Quy định pháp 

luật về trách nhiệm 
giải trình    

n/a 

 

Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN-KL về việc ban hành quy định về kiểm tra, 
vận chuyển, sản xuất và kinh doanh gỗ và sản phẩm từ rừng. 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/47-
1999-QD-BNN-KL-vb80034t17.aspx  

n/a 
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