ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3017 /SNN&PTNT-CCKL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Quyết định số
2752/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2022
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT về việc công bố Danh mục các
loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam.

Kính gửi:
- Cục Quản lý thị trường;
- Cục Hải quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội gỗ và lâm sản Thanh Hóa.
Thực hiện Công văn số 10759/UBND-NN ngày 25/7/2022 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Quyết định số 2752/QĐ-BNN-TCLN
ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Danh
mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam; Danh mục này bao gồm tên của
837 loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2022; trong đó: tên
822 loại gỗ đã được công bố trước đó tại Quyết định số 5246/QĐ-BNN-TCLN
ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tên
15 loại gỗ công bố lần đầu tại Quyết định này;
Để nắm vững quy định của pháp luật về quản lý lâm sản, đặc biệt là việc
nhận biết các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam, phục vụ cho sản xuất, chế
biến đồ gỗ tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu đồng thời tạo điều kiện
thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ của cơ
quan chức năng;
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT
để lấy nội dung Quyết định số 2752/QĐ-BNN-TCLN kèm theo Danh mục gỗ đã
nhập khẩu vào Việt Nam để triển khai đến công chức, viên chức, người lao động
trong đơn vị biết, thực hiện, đồng thời thông tin đến các doanh nghiệp, hộ gia
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đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ nhập
khẩu trên địa bàn biết, thực hiện; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ
không đưa gỗ rừng tự nhiên có nguồn gốc bất hợp pháp vào sản xuất, kinh
doanh. Mọi hành vi vi phạm đều phải xử lý nghiêm minh theo quy định của
pháp luật.
Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CCKL (2).
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