
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  486 /SNN-KHTC        Quảng Trị, ngày  25 tháng 3  năm 2020 

V/v tăng cường hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, 

xuất khẩu lâm sản và kiểm tra hồ sơ lâm sản 
 

 

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm. 

 

Thực hiện công văn số 07/TCLN-KL ngày 16/3/2020 về việc tăng cường hỗ 

trợ thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu lâm sản và kiểm tra hồ sơ lâm sản; để ngăn chặn kịp 

thời các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa trong sản xuất gỗ dán, Sở Nông nghiệp 

và PTNT giao Chi cục Kiểm lâm khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu 

lâm sản của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 

sản xuất, tăng trưởng xuất khẩu lâm sản trong tình hình mới. 

2. Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra 

hoạt động lập sổ, ghi chép sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản của các cơ sở chế biến, 

sản xuất và xuất khẩu gỗ dán theo đúng quy định tại Thông tư 27/2018/TT-

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về quản lý truy xuất 

nguồn gốc lâm sản. 

3. Tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ ván bóc, ván dán 

trong việc sử dụng gỗ nguyên liệu đầu vào cho chế biến gỗ dán; xử lý nghiêm 

hoặc tham mưu hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận về xuất 

xứ hàng hóa, nguồn gốc gỗ nguyên liệu đầu vào để sản xuất gỗ dán theo đúng 

thẩm quyền quy định. 

4. Định kỳ báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ được giao nêu trên hoặc kịp thời báo cáo nếu xuất hiện hành vi vi phạm 

phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu chi cục Kiểm lâm khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, KHTC. 

  
 

  

 

 Nguyễn Hồng Phương 
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