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SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 
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  I. MỤC ĐÍCH 

  Quy trình này được xây dựng để hướng dẫn trình tự cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững) 
cho các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá sự phù hợp. 

  II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

  - Phạm vi áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động 
chứng nhận sản phẩm chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý 
của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT. 

  - Đối tượng áp dụng là các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động chứng 
nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

  III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 

- Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ 
quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững. 

 IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT   

- NN&PTNT: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- TCLN: Tổng cục Lâm nghiệp  

- PTSXLN: Phát triển sản xuất lâm nghiệp 

 - QLRBV: Quản lý rừng bền vững 

 - GCN: Giấy chứng nhận 

 - CCQLRBV: Chứng chỉ quản lý rừng bền vững 

 - VP: Văn phòng 

 - TC: Tổ chức 

 - DN: Doanh nghiệp. 
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 V. NỘI DUNG QUY TRÌNH  

1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính 

 Không  

2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao y 

 - Đơn đăng ký hoạt động chứng nhận; 

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Danh sách chuyên gia đánh giá; 

- Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng 

nhận đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 

17 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; 

- Mẫu Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận. 

X 

 

X 

X 

 X 

 

X 

 

 

3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ 

4 Thời gian xử lý 

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Vụ Phát triển 

sản xuất Lâm nghiệp trình TCLN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng 

nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho tổ chức, doanh nghiệp. 

5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả  

 Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp. 

6 Lệ phí (nếu có) 

 Không 

7 Cơ sở pháp lý 

 

- Luật Lâm nghiệp năm 2017; 
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật Lâm nghiệp; 
- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 
- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững. 
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 8. Trình tự thực hiện  

 8. 1. Lưu đồ và quá trình thực hiện 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Nội dung Mô tả 

Bộ phận một 

cửa và Văn 

thư TCLN 

 

 

 

Xem 8.2.1 

Vụ Phát triển 

sản xuất lâm 

nghiệp 

 

 

 

Xem 8.2.2 

 

 

 

 

 

- Vụ Phát 

triển SXLN 

- VPTCLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem 8.2.3 

 

 

 

 

Lãnh đạo 

Tổng cục Lâm 

nghiệp 

 

 

 

 

Xem 8.2.4 

 

 

 

Bộ phận một 

cửa và Văn 

thư TCLN 

 

 

 

 

 

 

 

Xem 8.2.5 

 

 

 

 

Xử lý văn bản, hồ sơ: 

- Vụ PTSXLN tổ chức thẩm định hồ sơ; xây dựng 

Báo cáo thẩm định hồ sơ; Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chứng nhận cấp CCQLRBV; lập Tờ 

trình của Vụ PTSXLN trình Tổng cục Lâm nghiệp 

phê duyệt cấp GCN;  

- Vụ PTSXLN, Văn phòng TCLN ký đồng trình 

Tổng cục Lâm nghiệp dự thảo Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chứng nhận cấp CCQLRBV. 

Tiếp nhận hồ sơ; trình lãnh đạo: VP/TCLN, Vụ 

PTSXLN phân công xử lý 

 

Phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chứng nhận cấp CCQLRBV 

 

Làm thủ tục lấy số, sao 

gửi văn bản, trả kết quả 

cho TC, DN, lưu hồ sơ. 

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn trực tiếp 

hoặc có Văn bản của TCLN gửi tổ chức, doanh 

nghiệp biết để hoàn thiện. 
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8. 2. Mô tả chi tiết 

8.2.1. Tiếp nhận hồ sơ 

 Bộ phận một cửa/Văn thư TCLN tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp 

tại Bộ phận một cửa hoặc qua bưu điện; vào sổ/phần mềm theo dõi giải quyết TTHC 

theo quy định; trình Hồ sơ cho Lãnh đạo VP/Lãnh đạo TCLN để chuyển hồ sơ cho 

Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp xử lý. 

 8.2.2. Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ 

- Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; 

viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn TC, DN ngày trả kết quả.  

- Trường hợp hồ sơ không lệ: Vụ PTSXLN hướng dẫn trực tiếp hoặc thông 

báo bằng văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp cho TC, DN biết để hoàn thiện. 

8.2.3. Xử lý văn bản, hồ sơ 

Thẩm định và trình phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng 

nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững:  

- Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt 

động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững của tổ chức, doanh nghiệp; 

xây dựng Báo cáo thẩm định nội dung hồ sơ; lập Tờ trình của Vụ PTSXLN trình 

TCLN phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận cấp chứng 

chỉ quản lý rừng bền vững. 

- Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp, Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp ký 

đồng trình TCLN dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận cấp 

chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

8.2.4. Phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 

cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 

Tổng cục Lâm nghiệp xem xét phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho tổ chức, doanh nghiệp 

do Vụ PTSXLN trình. 

8.2.5. Trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp và lưu trữ hồ sơ 

- Sau khi lãnh đạo TCLN ký phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chứng nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho tổ chức, doanh nghiệp, Văn thư 

TCLN làm thủ tục lấy số, lưu và sao gửi cho các bên liên quan theo quy định. 

 - Bộ Phận một cửa và Văn thư TCLN trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ 

chức, doanh nghiệp và lưu hồ sơ theo quy định. 
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  VI. BIỂU MẪU:  

  Không 

  VII. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Văn bản lưu Thời gian lưu Trách nhiệm lưu 

1. Hồ sơ như mục V-2  

 

 

05 năm 

 

Vụ PTSXLN 2. Báo cáo thẩm định hồ sơ 

3. Tờ trình của Vụ PTSXLN 

4. Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chứng nhận cấp 
chứng chỉ quản lý rừng bền 
vững 

- Vụ PTSXLN 

- Văn phòng TCLN 

 


