
THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục
Thủ tục Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng
trồng tâp̣ trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không
hoàn lại.

Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp.

Cơ quan thực hiện
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND
cấp xã.

Cách thức thực
hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

-  Chủ rừng tự làm hoặc thuê tư vấn điều tra thực địa để thu
thập số liệu, xây dựng bản đồ khu khai thác tỷ lê ̣1: 5.000
hoặc tỷ lệ 1: 10.000 và viết thuyết minh thiết kế khai thác;

Chủ rừng là tổ chức thuôc̣ tı̉nh gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ rừng là tổ chức không
thuộc tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý cấp trên trực
tiếp.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ, nếu chưa hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo
cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ
sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai
thác và trả kết quả cho chủ rừng. Thời hạn của giấy phép
tối đa là 12 tháng kể từ khi ban hành..

 - Tổ chức nhận kết quả tại UBND cấp xã.

 
Thời hạn giải
quyết

Trong thời gian 10 ngày làm viêc̣ kể từ khi nhận được hồ sơ
hợp lệ.

Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ + Tờ trình đề nghị; + Thuyết minh thiết kế khai thác (Theo

mẫu); + Bản đồ khu khai thác.
Yêu cầu - điều kiện Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày
03/3/2004; - Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006
của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; -
Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ
tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý rừng. -
Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực
hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.



Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Thuyết minh thiết kế khai thác (Theo mẫu Phụ lục 01
ban hành kèm Thông tư số 35/2011/TT-BNN ngày
20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản
ngoài gỗ) Tải về
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