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Thông tin bản quyền 

© VFCS 2019 

 

Tài liệu này thuộc bản quyền của Hệ thống cấp chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS). Có thể truy 

cập miễn phí tài liệu này tại trang web của Tổng cục Lâm nghiệp hoặc liên hệ trực tiếp Văn 

phòng Chứng chỉ rừng. 

 

Tất cả các phần trong tài liệu này đều được bảo vệ bản quyền; nghiêm cấm thay đổi; chỉnh sửa; 

hay tái xuất bản dưới mọi hình thức hay phương tiện nào vì mục đích thương mại mà chưa 

được sự cho phép từ Văn phòng Chứng chỉ rừng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên tài liệu: Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động của Hệ thống 

chứng chỉ rừng quốc gia. 
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Phê duyệt bởi: Văn phòng chứng chỉ rừng  
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Quản lý rừng bền vững được thực hiện tại Việt Nam từ những năm 1990 và 

đã được triển khai thực hiện trên cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp 

Việt Nam giai đoạn 2006-2020. 

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững 

và chứng chỉ rừng thông qua Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ, trong đó có phê duyệt việc thành lập và vận hành Hệ thống 

chứng chỉ rừng quốc gia. 

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc hoạt 

động và ra quyết định độc lập giữa các bên tham gia, đảm bảo phù hợp với yêu 

cầu của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế. 

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại được xây dựng dựa vào quy định 

của pháp luật Việt Nam về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh và dựa trên tài liệu hướng dẫn của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng 

(PEFC GL 7:2007; quy trình hướng dẫn quản trị hệ thống PEFC GD 1004:2009). 

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại nhằm đảm bảo cho việc cấp và 

duy trì chứng chỉ quản lý bền vững được khách quan, trung thực và hiệu quả. 

Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân liên quan trong quá 

trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại. 
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II. CĂN CỨ BAN HÀNH 

- Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Giao nhiệm vụ quản lý 

rừng bền vững và chứng chỉ rừng thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thành lập Văn phòng 

Chứng chỉ rừng bền vững; 

- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TCLN-VP ngày 22/03/2019 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững;  

- Căn cứ vào Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến 

nghị phản ánh Số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra 

Chính phủ; 

- Căn cứ vào Quản trị hệ thống của chương trình PEFC GD 1004:2009; 

- Căn cứ vào Tài liệu hướng dẫn thủ tục điều tra và giải quyết tranh chấp 

khiếu nại PEFC GL 7:2007. 
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III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG 

3.1. Đối tượng 

Tài liệu này áp dụng thực hiện cho các Tổ chức công nhận; Tổ chức chứng 

nhận và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc đề nghị giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo 

hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia.  

3.2. Phạm vi 

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Hệ thống chứng chỉ rừng 

quốc gia: 

a) Các quy định trong vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, bao 

gồm: yêu cầu đối với Tổ chức công nhận, Tổ chức chứng nhận và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; 

b) Các quy định về nguyên tắc sử dụng Logo VFCS; 

c) Các quy định về xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững, tiêu 

chuẩn về quản lý chuỗi hành trình sản phẩm của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc 

gia; 

d) Các quy định về bảo mật trong các hợp đồng chỉ định, hợp đồng cấp 

phép sử dụng Logo VFCS; 

đ) Các tranh chấp, khiếu nại giữa các bên liên quan. 

IV. BAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI 

4.1. Thành lập Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

Văn phòng Chứng chỉ rừng quyết định thành lập Ban giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại. Mẫu quyết định tại Phụ lục I tài liệu này. 

Ban Giải quyết tranh chấp, khiếu nại gồm từ 5-7 thành viên, đảm bảo các 

thành viên đến từ các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi 

trường hoặc kinh tế.  

4.2. Trách nhiệm của Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

Giải quyết các tranh chấp của các bên liên quan đến Hệ thống chứng chỉ 

rừng quốc gia: 

a) Các quy định trong vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, bao 

gồm: yêu cầu đối với Tổ chức công nhận, Tổ chức chứng nhận và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; 
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b) Các quy định về nguyên tắc sử dụng Logo VFCS; 

c) Các quy định về xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững, tiêu 

chuẩn về quản lý chuỗi hành trình sản phẩm của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc 

gia; 

d) Các quy định về bảo mật trong các hợp đồng chỉ định, hợp đồng cấp 

phép sử dụng Logo VFCS; 

đ) Các tranh chấp, khiếu nại giữa các bên liên quan. 

4.3. Quyền hạn của Ban Giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

a) Có quyền yêu cầu các bên liên quan bổ sung các hồ sơ, tài liệu để làm 

rõ vấn đề tranh chấp, khiếu nại; 

b) Có quyền yêu cầu các bên liên quan giải trình để làm rõ vấn đề tranh 

chấp, khiếu nại; 

c) Có quyền yêu cầu các bên liên quan tổ chức đánh giá tại hiện trường; 

các hoạt động đối chất hoặc các hoạt động khác nhằm giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại;  

d) Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại có trách nhiệm đưa ra kết luận cuối 

cùng và có trách nhiệm thông báo cho bên khiếu nại và các bên liên quan về kết 

quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại.   
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V. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI 

Sơ đồ giải quyết tranh chấp, khiếu nại  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thụ lý 

 

Đơn, thông tin khiếu nại/kiến nghi/phản 

ánh  

(Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

hoặc email) 

 

 

Văn phòng chứng chỉ rừng 

 

Phân loại đơn, thông tin khiếu nại/kiến 

nghị/ phản ánh  

 

Xử lý đơn 

 

Giải quyết theo mẫu ở Phụ lục 

II của Quy trình này 

 

Văn phòng chứng chỉ rừng sẽ gửi hồ sơ tới 

Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại và 

thông báo cho các bên liên quan 

 

Văn phòng chứng chỉ rừng sẽ thông báo 

kết quả khiếu nại 

 

Không thụ lý 
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5.1. Thành phần hồ sơ  

a) Văn bản Đề nghị giải quyết tranh chấp, khiếu nại; 

b) Bằng chứng chứng minh việc tranh chấp, khiếu nại (nếu có); 

5.2. Hình thức nộp hồ sơ 

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Chứng chỉ rừng hoặc qua đường bưu 

điện.  

5.3. Trình tự xử lý hồ sơ 

a) Sau khi nhận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 

Văn phòng chứng chỉ rừng tiến hành phân loại thông tin và sẽ thông báo về việc 

xác nhận thụ lý giải quyết hoặc từ chối giải quyết đến người khiếu nại. Văn phòng 

chứng chỉ rừng có quyền từ chối tiếp nhận hồ sơ khiếu nại trong một các trường 

hợp sau: 

- Vấn đề tranh chấp, khiếu nại không thuộc phạm vi giải quyết được quy 

định tại mục III của tài liệu này; 

- Những tranh chấp, khiếu nại không rõ ràng và không có đủ bằng chứng 

xác thực. 

b) Thông báo cho Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

Khi hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp, khiếu nại được chấp nhận, Văn 

phòng chứng chỉ rừng sẽ trực tiếp gửi bản sao hồ sơ khiếu nại và những bằng 

chứng liên quan đến Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại. 

c) Thông báo đến những tổ chức liên quan trong tranh chấp, khiếu nại 

Văn phòng chứng chỉ rừng gửi đồng thời bản sao của hồ sơ tranh chấp 

khiếu nại và các bằng chứng liên quan đến tổ chức, cá nhân bị khiếu nại. 

Các tổ chức, cá nhân bị tranh chấp, khiếu nại có trách nhiệm chứng minh 

những khiếu nại là không chính xác tới Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong 

thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bị khiếu nại.  

d) Giải quyết tranh chấp khiếu kiện của Ban giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại 

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại giữa 

hai bên, Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại sẽ ra quyết định có tiếp tục quá trình 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại hay không. 
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Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại sẽ phân tích, thảo luận về tất cả các 

thông tin và bằng chứng liên quan trong tranh chấp khiếu nại đưa ra quyết định 

về tranh chấp.  

Trong một số trường hợp đặc biệt, Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại có 

thể thực hiện một hoặc toàn bộ những nội dung sau: 

- Yêu cầu các bên liên quan bổ sung các hồ sơ, tài liệu để làm rõ vấn đề 

tranh chấp, khiếu nại; 

- Yêu cầu sự hỗ trợ từ Văn phòng chứng chỉ rừng; 

- Yêu cầu sự hỗ trợ từ các chuyên gia bên ngoài; 

- Tổ chức đánh giá tại hiện trường; các hoạt động đối chất hoặc các hoạt 

động khác nhằm giải quyết tranh chấp, khiếu nại; 

- Kết luận của Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại phải dựa trên nguyên 

tắc số đông và đó là quyết định cuối cùng; 

- Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại có trách nhiệm đưa ra kết luận cuối 

cùng và có trách nhiệm thông báo cho bên khiếu nại và các bên liên quan.   

đ) Thông báo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

Văn phòng chứng chỉ rừng sẽ thông báo trực tiếp kết đến các bên liên quan 

về kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại và công khai trên trang thông tin điện 

tử của Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia. 

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

5.1. Trách nhiệm thi hành 

Các Tổ chức chứng nhận, chủ rừng, doanh nghiệp và các đối tượng có 

lien quan đến hoạt động trong hệ thống Chứng chỉ rừng quốc gia có trách nhiệm 

thực hiện theo các quy định trong tài liệu này; 

5.2. Kiểm tra, giám sát 

Văn phòng Chứng chỉ rừng chịu trách nhiệm giám sát việc giải quyết, xử 

lý những khiếu kiện, khiếu nại và giám sát các bên liên quan về năng lực, kinh 

nghiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong hệ thống chứng chỉ rừng quốc 

gia. 
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Phụ lục I: Quyết định thành lập Ban giải quyết tranh chấp, khiếu nại 

 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

VĂN PHÒNG 

CHỨNG CHỈ RỪNG 

Số:            /VPCCR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v thành lập Ban Giải quyết tranh chấp, khiếu nại   

 

- Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Giao nhiệm vụ quản lý 

rừng bền vững và chứng chỉ rừng thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/01/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thành lập Văn phòng 

Chứng chỉ rừng bền vững; 

- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TCLN-VP ngày 22/03/2019 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững;  

- Căn cứ vào Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến 

nghị phản ánh Số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra 

Chính phủ; 

- Căn cứ vào Quản trị hệ thống của chương trình PEFC GD 1004:2009; 

- Căn cứ vào Tài liệu hướng dẫn thủ tục điều tra và giải quyết tranh chấp 

khiếu nại PEFC GL 7:2007. 

Theo đề nghị của Văn phòng Chứng chỉ rừng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến 

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia tại Văn phòng Chứng chỉ rừng năm 20…., 

thành phần Ban Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm của Ban Giải quyết tranh chấp, khiếu nại 
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Giải quyết các tranh chấp của các bên liên quan đến Hệ thống chứng chỉ 

rừng quốc gia: 

a) Các quy định trong vận hành Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia, bao 

gồm: yêu cầu đối với Tổ chức công nhận, Tổ chức chứng nhận và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; 

b) Các quy định về nguyên tắc sử dụng Logo VFCS; 

c) Các quy định về xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững, tiêu 

chuẩn về quản lý chuỗi hành trình sản phẩm của Hệ thống chứng chỉ rừng quốc 

gia; 

d) Các quy định về bảo mật trong các hợp đồng chỉ định, hợp đồng cấp 

phép sử dụng Logo VFCS; 

đ) Các tranh chấp, khiếu nại giữa các bên liên quan. 

Ban Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại có trách nhiệm thực hiện theo 

đúng các quy định của Văn phòng Chứng chỉ rừng. 

Điều 3. Các bên liên quan trong việc tranh chấp, khiếu nại; các tổ chức có 

thành viên tham gia và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Văn phòng Chứng chỉ rừng 

Nơi nhận:    

- Như Điều 3;  
- Lưu: vpccr;   
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Phụ lục II: Thông báo việc khái nại không đủ điều kiện thụ lý 

 

 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

VĂN PHÒNG 

CHỨNG CHỈ RỪNG 

Số:            /VPCCR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                            

THÔNG BÁO 

Về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết 

 

Ngày……./……./20…. Văn phòng chứng chỉ rừng nhận được đơn khiếu 

nại của ………………………........................................................................... (1) 

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

Nội dung đơn: ..................................................................................................... (2) 

 

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ quy định tại Điều 11 của 

Luật khiếu nại, đơn khiếu nại của ………………………………………….không 

đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì ..........................................................................(3) 

 

Văn phòng chứng chỉ rừng thông báo để .................................................(1)  

biết và bổ sung .................................................... (4) để thực hiện việc khiếu nại. 

  

 

Nơi nhận: 
- (1); 

- Lưu VPCCR. 

Văn phòng chứng chỉ rừng 

 

 

 

 

 

_________ 

(1) Họ tên người khiếu nại. 

(2) Trích yếu tóm tắt nội dung khiếu nại. 

(3) Nêu lý do không thụ lý giải quyết. 

(4) Nêu rõ thủ tục cần thiết theo quy định để được xem xét, giải quyết. 

 


