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Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

 

 Phúc đáp văn bản số 539/QLCT-KHTC ngày 05/5/2021 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi 

của các cơ quan, địa phương tháng 2, 3, 4 năm 2021, Tổng cục Lâm nghiệp có 

ý kiến như sau:  

 1. Đối với đề nghị tại câu số 1, Mục I của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bình Phước: Tổng cục Lâm nghiệp không được phân công quản 

lý đối với với các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận VietGAP, VietGAHP, 

ORGANIC. Đối với các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận và cấp chứng chỉ 

quản lý rừng bền vững (FSC, PEFC, VFCS), Tổng cục thực hiện quản lý theo 

quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP. 

 2. Đối với đề nghị tại câu số 4 Mục I của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Yên Bái: Đến thời điểm hiện nay, Tổng cục Lâm nghiệp đã xây 

dựng và trình công bố đối với tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng lâm nghiệp 

cho 20 loài cây trồng rừng chính theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018; triển khai quản lý keo dán gỗ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 03-01:2018/BNNPTNT ban hành theo Thông tư số 40/2018/TT-

BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện 

đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn có 

liên quan đến vật tư trong lĩnh vực lâm nghiệp để hoàn thiện hệ thống tiêu 

chuẩn, quy chuẩn phục vụ quản lý ngành lâm nghiệp.  

3. Đối với các đề nghị tại câu số 5, 6 Mục II và câu số 7 Mục III của các 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, Quảng Ninh và Điện 

Biên: Tổng cục Lâm nghiệp chưa triển khai các hoạt động liên quan đến nội 

dung được đề nghị. 
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4. Đối với đề nghị tại câu số 8 Mục IV của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Yên Bái: Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở 

sản xuất và kinh doanh vật tư trong lâm nghiệp vi phạm các quy định về chất 

lượng đối với các sản phẩm, vật tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, Tổng cục Lâm 

nghiệp sẽ thông báo kịp thời cho các địa phương để phối hợp kiểm tra, giám sát 

và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổng hợp, xem 

xét trả lời các địa phương./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- TCT Nguyễn Quốc Trị (để b/cáo); 

- Lưu VT. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Điển 
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