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 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

     

 Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 

Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT quy định phân loại doanh nghiệp chế biến 

và xuất khẩu gỗ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2022 (sau đây viết tắt là 

Thông tư 21). Để thực hiện nghiêm, đúng các quy định tại Thông tư 21, Tổng 

cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 21 tại địa 

phương, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

1. Về đối tượng phân loại và thực hiện đăng ký phân loại  

a) Về đối tượng phân loại: Đề nghị thống kê doanh nghiệp chế biến và 

đồng thời xuất khẩu; tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định phân loại doanh 

nghiệp theo quy định tại Thông tư 21. 

b) Về đăng ký phân loại: Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 21 thì doanh 

nghiệp đăng ký phân loại bằng một trong hai hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến 

thông qua Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay Hệ 

thống thông tin phân loại doanh nghiệp chưa hoàn thiện; do vậy, từ ngày 

01/5/2022 sẽ thực hiện đăng ký phân loại doanh nghiệp bằng hình thức trực tiếp 

theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 21. 

2. Về tiếp nhận thông tin phân loại doanh nghiệp 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 21, đề nghị Cơ quan tiếp 

nhận gửi văn bản kèm theo danh sách doanh nghiệp được phân loại là doanh 

nghiệp Nhóm I về Cục Kiểm lâm bằng hình trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

(để lưu hồ sơ) và bản điện tử qua hòm thư phanloaidoanhnghiep@kiemlam.org.vn 

để tổng hợp, công bố kết quả. 

3. Về xây dựng quy chế phối hợp xác minh thông tin doanh nghiệp kê khai 

Thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư 21, đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chủ động phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan xây dựng và ban hành quy 
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chế phối hợp trong việc thực hiện phân loại doanh nghiệp trước khi Thông tư 21 

có hiệu lực thi hành.  

4. Về xây dựng cơ sở kỹ thuật, nhân lực cho phân loại doanh nghiệp 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố đầu 

tư trang thiết bị, bố trí nguồn nhân lực phù hợp bảo đảm duy trì thực hiện phân 

loại doanh nghiệp theo quy định. 

 Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 

chức chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư 21. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có vướng mắc, đề nghị kịp thời thông tin, phản ánh về Tổng cục Lâm nghiệp 

(Cục Kiểm lâm), để xem xét, xử lý./. 

 
Nơi nhận:            
- Như trên; 
- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (để t/h); 
- Lưu: VT, KL. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Quốc Trị 
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