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Phụ lục II: TỔNG QUAN DANH MỤC CHỨNG TỪ HỢP PHÁP  

 

I. KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN GỖ TRONG NƯỚC 
 

1. Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên 

(a)    Các chứng từ chính áp dụng cho cấp rừng: 

i. Kế hoạch quản lý  

ii. Phác thảo thiết kế khai thác (Xem Phụ lục # 1 - Mẫu # Phác thảo thiết kế khai thác) 

iii. Bảng sản phẩm khai thác (Xem Phụ lục # 2 - Mẫu # bảng sản phẩm khai thác)  

iv. Giấy phép khai thác (Xem Phụ lục #3 – Mẫu# Giấy phép khai thác) 

v. Biên bản kiểm tra đóng búa kiểm lâm (Xem Phụ lục #4 – Mẫu Biên bản kiểm tra đóng búa kiểm 
lâm) 

vi. Báo cáo kết quả khai thác (xem Phụ lục #5) 

 

(b)    Các chứng từ mua bán và vận chuyển chính: 

i. Hợp đồng mua bán (xem Phụ lục #6) 

ii. Hóa đơn GTGT (xem Phụ lục #7) 

iii. Bảng kê lâm sản để vận chuyển (Xem Phụ lục #8) (xem chi tiết trong Thông tư số 01 đính kèm) 

 

2. Gỗ khai thác từ công ty trồng rừng 

(a) Các chứng từ chính áp dụng cho cấp rừng: 

i. Kế hoạch quản lý  

ii. Thuyết minh thiết kế khai thác và bản đồ vị trí khai thác (Xem Phụ lục # 1 - Mẫu # phác thảo thiết 

kế khai thác) 

iii. Quyết định về việc phê duyệt thiết kế khai thác (xem Phụ lục # 9 - Mẫu thiết kế và phê duyệt khai 

thác) 

 

(b) Các chứng từ mua bán và vận chuyển chính: 

i. Hợp đồng mua bán (xem Phụ lục #10 - Mẫu hợp đồng mua bán gỗ khai thác từ rừng trồng) 

ii. Hóa đơn GTGT (xem Phụ lục #11 - Mẫu hóa đơn GTGT mua bán gỗ) 

iii. Bảng kê lâm sản để vận chuyển (Xem Phụ lục #12 – Mẫu bảng kê lâm sản đối với gỗ từ rừng trồng) 

 

 
3. Gỗ khai thác từ hộ gia đình có rừng trồng 

(a)    Các chứng từ chính áp dụng cho cấp rừng: 

i. Đăng ký khai thác (Xem Phụ lục #13 - Đăng ký khai thác) 

 

(b)    Các chứng từ mua bán và vận chuyển chính: 

i. Hợp đồng mua bán (xem Phụ lục #10 - Mẫu hợp đồng mua bán gỗ  

ii. Hóa đơn GTGT (xem Phụ lục #11 - Mẫu hóa đơn GTGT mua bán gỗ) 

iii. Bảng kê lâm sản để vận chuyển (Xem Phụ lục #8) (xem chi tiết trong Thông tư số 01 đính kèm) 

 

 Lưu ý khi đóng dấu búa: 

-   Đối với gỗ đủ điều kiện để đóng dấu búa (cây kích thước lớn) theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn: Biên bản nghiệm thu gỗ được đánh đóng dấu búa và Bảng kê lâm sản. 

-   Đối với gỗ không đủ điều kiện để đóng dấu búa (cây kích thước nhỏ) theo quy định của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn: Bảng kê lâm sản có sự xác nhận của lực lượng kiểm lâm địa phương. 
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II. XUẤT KHẨU GỖ TRONG NƯỚC 

 

1.    Gỗ trong nước được xuất khẩu 

 

Nhà xuất khẩu phải lập hồ sơ lâm sản đã nhập và tồn đọng như sau: 

a)      Có bản ghi mẫu lâm sản nhập và tồn đọng đã ban hành tại Thông tư số 1 áp dụng đối với tất cả các tổ chức 

khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản (xem Phụ lục # 15: Sổ theo dõi lâm sản xuất và nhập) 

b)     Chủ sở hữu lâm sản có trách nhiệm ghi chép các thông tin ngay sau khi nhập (mua) hoặc xuất (bán / xuất 

khẩu) lâm sản: ngày, tên lâm sản, nguồn gốc của lâm sản, thông số kỹ thuật, số lượng, khối lượng, số dư 

đầu kỳ, số dư cuối kỳ. Các đầu vào (nhập) của sổ theo dõi phải khớp với danh sách đóng gói lâm sản do 

chủ sở hữu rừng lập (Xem Phụ lục # 8: Danh sách đóng gói cho mục đích vận chuyển) 

c)     Các đơn vị phải báo cáo cho cán bộ kiểm lâm thường trú để kiểm tra và ký xác nhận vào sổ theo dõi khi 

nhập gỗ được khai thác từ rừng tự nhiên trong nước. 

 

2.    Quy trình thực hiện và bộ hồ sơ xin xác nhận lâm sản 

a)     Chủ lâm sản nộp 01 bộ (bản gốc) trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước theo quy định đối với 

việc xác nhận các lâm sản.  

b)     Bộ hồ sơ gồm: bảng kê lâm sản, hóa đơn bán hàng phù hợp với yêu cầu của Bộ Tài chính (nếu có) và 6 tài 

liệu về nguồn gốc lâm sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

c)     Trong trường hợp mua lâm sản từ các cộng đồng, các hộ gia đình, các cá nhân khai thác tại vườn, trang trại 

của họ, cây phân tán, người mua phải lập một bảng kê lâm sản và phải có chữ ký của người đại diện của 

các cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân đó. 

 

3.    Quản lý và lưu giữ bộ hồ sơ 
a) Chủ sở hữu lâm sản có trách nhiệm quản lý các bộ hồ sơ (bản chính) cùng với lâm sản; giữ các bộ hồ sơ, 

sổ theo dõi trong vòng 05 năm kể từ ngày giao lâm sản. 
 

Lưu ý: Bộ chứng từ hợp pháp bao gồm 

- Giấy phép khai thác (công ty trồng rừng) hoặc giấy đăng ký khai thác (hộ gia đình). 

- Biên bản xác nhận gỗ đã được đóng dấu búa và bảng kê lâm sản. 

- Bảng kê lâm sản (với sự xác nhận của lực lượng kiểm lâm địa phương, đối với gỗ không đủ điều kiện để 

đóng dấu búa theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) 

 

III. LÂM SẢN NHẬP KHẨU 
 

1. Gỗ nhập khẩu 

Đối với lâm sản nhập khẩu, bộ chứng từ tối thiểu cần có: 

a) Tờ khai hải quan đối với lâm sản nhập khẩu với sự xác nhận của Hải quan cửa khẩu theo quy định hiện 

hành của Nhà nước.  

b) Bảng kê lâm sản lập bởi tổ chức, cá nhân nước ngoài xuất khẩu lâm sản (Ví dụ: Giấy chứng nhận nguồn 
gốc, giấy phép khai thác, bảng kê lâm sản, v.v…) 

c) Các văn bản xác nhận nguồn gốc lâm sản và các chứng từ khác của nước xuất khẩu  

d) Bộ hồ sơ nhập khẩu (Ví dụ: Hợp đồng, hóa đơn, danh sách đóng gói, Chứng nhận Kiểm dịch Y tế, Vận đơn, 

v.v…) 

e) Giấy phép CITES đối với lâm sản thuộc Phụ lục I, II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài đang bị đe 

dọa.. 

(Xem Phụ lục # 14 - Mẫu tài liệu nhập khẩu đối với gỗ keo từ Malaysia) 
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Minh họa 1: Mẫu thiết kế khai thác 

 

Phụ lục 1 

MẪU ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC 
(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Đơn vị chủ quản:…………        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Tên đơn vị………………..                                      Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC 

I. Đặt vấn đề: 

- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)…………………………………...…….……. 

- Mục đích khai thác………………………………………………………...….. 

II. Tình hình cơ bản khu khai thác: 

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác: 

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...........; 

b) Ranh giới: 

- Phía Bắc giáp………………………............................................................….. 

- Phía Nam giáp…………………………............................................................. 

- Phía Tây giáp………………………….............................................................. 

- Phía Đông giáp…………………………........................................................... 

2. Diện tích khai thác:………....................................................................…..ha; 

3. Loại rừng đưa vào khai thác. 

III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh: 

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………..………..….. 

2. Sản lượng cây đứng…...................................................................................... 

3. Tỉ lệ lợi dụng: ................................................................................................... 

4. Sản lượng khai thác........................................................................................... 

(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học) 
CÔNG BÁO/Số 363 + 364 ngày 12-6-2011 57 

IV. Sản phẩm khai thác: 

- Tổng sản lượng khai thác……….........…… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể: 

+ Gỗ: số cây….....…..........…., khối lượng ……..................................…..….m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ………….............................................…….(m3/cây/tấn). 

- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với 

lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài) 

(kèm theo biểu sản phẩm khai thác) 
V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành: 

a) Chặt hạ: 

b) Vận xuất: 

c) Vận chuyển 

d) Vệ sinh rừng sau khai thác 

e) Thời gian hoàn thành. 

VI. Kết luận, kiến nghị: 

 

 

Chủ rừng/đơn vị khai thác 

                                            (Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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Minh họa 2: Bảng dự kiến sản phẩm khai thác 

 

Phụ lục 2:  Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác 

(Kèm theo Thông tư số  35 /2011/TT-BNNPTNT ngày   20     tháng 5  năm 2011 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC 

 

 1. Thông tin chung 

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………………… 

 - Thời gian thực hiện………………………………… 

 - Địa danh khai thác: lô…………, khoảnh…………, tiểu khu………; 

 - Diện tích khai thác:…………..ha (nếu xác định đươc); 

 2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh) 

 a) Gỗ rừng tự nhiên: 

TT Địa danh Loài cây 
Đường kính Khối lượng (m3) 

Tiểu khu  khoảnh lô 

1. TK: 150 K: 4 a giổi 

dầu 
45 1,5 

Tổng     
  

 b) Rừng trồng: 

TT Địa danh Loài cây Số cây Khối lượng (m3) 

Tiểu khu  khoảnh lô 

1. TK: 150 K: 4 

- 

a 

- 

b 

Bạch đàn 

Keo 

- 

45 

150 

- 

10,5 

50,5 

Tổng     
  

 c) Lâm sản khác:  

TT Địa danh Loài lâm sản Khối lượng (m3, 

cây, tấn) Tiểu khu  khoảnh lô 

1. TK: 150 K: 4 a 

b 

Song mây 

Bời lời 

1000 cây 

100 tấn 

Tổng      

 

Xác nhận (nếu có)                                              

Chủ rừng /đơn vị khai thác 

                                                                          (ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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Minh họa 3: Giấy phép khai thác 
 

 

Phụ lục 9: Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu gỗ, lâm sản. 

(Kèm theo Thông tư số: 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày  20   tháng   5   năm 2011 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 
TÊN CQ, TC CẤP TRÊN  

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-........ ........…........, ngày        tháng      năm 20...  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác, tận thu..........……............... 
 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

 Căn cứ ..........................................................................; 

 .......................................................................................................................; 

 Xét đề nghị của ...................................................................................., 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

 Điều 1. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu gỗ ............................. 

.............., với những nội dung sau: 

 1. Địa danh khai thác, tận thu: lô.........., khoảnh.............., tiểu khu.........; 

 2. Diện tích khai thác:...........ha; 

 3. Sản lượng gỗ, lâm sản khai thác, tận thu...... (m3, cây, tấn), bao gồm: 

  a) Gỗ: 

   - Gỗ lớn:....................m3. 

   - Gỗ nhỏ:.....................m3  

   b) Lâm sản khác: 

 4. Thời gian khai thác:.......................... 

 Điều 2. ........................................................................................................... 

 Điều ... ........................................................................................................... 
 
Nơi nhận: 

- ...............; 

- ................; 

- Lưu: VT, .... A.XX. 

 

 

 

                      QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
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Minh họa 4: Biên bản kiểm tra đóng dấu búa kiểm lâm 
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Minh họa 5: Báo cáo kết quả khai thác 

 

Phụ lục 5: Mẫu báo cáo kết quả khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ của Tổ chức. 
(Kèm theo Thông tư số 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày   20   tháng    5   năm 2011 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 
  TÊN CƠ QUAN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 …………………………..                                             Độc lập - Tự do - Hành phúc 

 

Số            /  BC-                                       ………., ngày … tháng …  năm 20… 

 

BÁO CÁO 
Kết quả khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ tháng……năm 20… 

 
Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân huyện….…….….. 

                                   - Sở Nông nghiệp và PTNT………… 

 

Căn cứ Thông tư số…./TT-BNNPTNT ngày… tháng… năm 20…  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

Tổ chức…………… xin báo cáo kết quả khai thác gỗ và lâm sản tháng ….năm 20……như sau: 

1. Kết quả khai thác. 

TT Hạng mục Đơn 

vị 

tính 

Khối lượng 

theo giấy 

phép (hoặc 

báo cáo) 

Khối lượng đã khai thác Khối 

lượng 

chưa 

khai 

thác 

Đã chặt 

hạ 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đã 

tiêu 

thụ 

 
1. Khai thác gỗ: 

a) Gỗ rừng tự nhiên 

- Khai thác chính   

- Khai thác tận dụng  

- Tận thu 

 b) Gỗ rừng trồng 

2. Khai thác lâm sản khác 

- Tre nứa 

- Các loại khác……. 

 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

 

 

cây 

- 

     

3. Tình hình thực hiện các quy trình, quy phạm trong khai thác:…………. 

………………………………………………………………………………..…. 

4. Những khó khăn, vướng mắc khi thực hiên:………………………………. 

Trên đây là kết quả khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn đơn vị………....., đề nghị quý 

cơ quan tổng hợp báo cáo./. 

  

Nơi nhận:                                                QUYỀN HẠN VÀ CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

 - Như trên;                                                                                 

 -. ………….; 
 - Lưu VT.    
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Minh họa 6: Hợp đồng mua bán
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Minh họa 7: Hóa đơn GTGT 
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Minh họa 8: Bảng kê lâm sản 

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

……………….. 

………………… 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------- 

Số:        /BKLS Tờ số:……. 

BẢNG KÊ LÂM SẢN 

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................) 

TT Tên lâm sản Nhóm gỗ Đơn vị 
tính 

Quy cách 
lâm sản 

Số lượng Khối 
lượng 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ngày..........tháng.........năm 20..... 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

Minh họa 9: Quyết định phê duyệt hồ sơ khai thác 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

Minh họa 10: Hợp đồng mua bán gỗ  

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

Minh họa 10: Hóa đơn GTGT cho bán gỗ 

 



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

Minh họa 12: Bảng kê lâm sản của Công ty trồng rừng

 



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

Minh họa 13: Đăng ký khai thác 

Phụ lục 3:  Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác 
       (Kèm theo Thông tư số 35 /2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

     

 

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC 

  

Kính gửi:...................................................................... 

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................………… 

- Địa chỉ:............................................................................................................ 

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, 

cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của....... .......................) 

 Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với 

số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản.. 

Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./.  

 
 
                                                                                 Chủ rừng (Đơn vị khai thác) 

                                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên 
                                                                                           đóng dấu nếu có) 

 

 



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

Minh họa 14: Hồ sơ nhập khẩu gỗ từ Malaysia 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 
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HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

 

  



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM 

  

Minh họa 15: Sổ theo dõi nhập xuất lâm sản 

Mẫu số 02: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn). 

 

SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN 
                                                                                                                                                                                               
 

 
NHẬP XƯỞNG 

 

 
XUẤT XƯỞNG 

 

Ngày 
tháng 
năm 

Tên lâm 
sản 

(Nếu là 
gỗ thì ghi 

thêm 

nhóm 

gỗ) 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Khối 
lượng 

Hồ 
sơ 

nhập 
lâm 
sản 

kèm 

theo 

Ngày 
tháng 
năm 

Tên lâm 
sản 

(Nếu là 
gỗ thì ghi 

thêm 

nhóm gỗ) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Khối 
lượng 

Hồ sơ 
xuất 
lâm 
sản 
kèm 

theo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Ghi chú: cuối mỗi tháng ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng vào 
cuối trang của tháng đó. 
 


