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1.1

Cơ quan, đơn vị, bộ
Thời gian
phận có trách nhiệm
(Ngày làm việc)
giải quyết
Thủ tục: Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu (3.000159.000.00.00.H56)
Trình tự giải quyết TTHC

Bước 1

0,5 ngày

Bước 2

Phân công cán bộ Thanh tra pháp chế cùng tổ
Lãnh đạo Hạt Kiểm
công tác Hạt Kiểm lâm tiến hành kiểm tra thực tế
lâm
lô hàng gỗ xuất khẩu theo quy định.

0,5 ngày

Bước 3

Tổ công tác Hạt Kiểm lâm sở tại tiến hành kiểm
Tổ công tác Hạt Kiểm
tra thực tế lô hàng gỗ xuất khẩu; đối chiếu với
lâm
bảng kê gỗ và lập biên bản kiểm tra.

2,5 ngày

Bước 3a

Trường hợp không đủ điều kiện xác nhận bảng Lãnh đạo Hạt Kiểm
kê: Tham mưu lãnh đạo Hạt thông báo bằng văn lâm; Cán bộ Thanh tra
bản và nêu lý do.
pháp chế

01 ngày

Bước 4

Trường hợp đủ điều kiện xác nhận bảng kê: Đề
xuất lãnh đạo Hạt xác nhận bảng kê nguồn gốc
gỗ trước khi xuất khẩu.
Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả của Hạt Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá
nhân và thu phí, lệ phí (nếu có)
Tổng thời gian giải quyết TTHC

1.2

Ghi chú

Trường hợp không có thông tin vi phạm.
Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
quả của Hạt Kiểm lâm kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
và trả kết quả của Hạt
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, chuyển lãnh đạo Hạt
Kiểm lâm huyện
Kiểm lâm

Bước 3b

Kết quả

Trường hợp có thông tin vi phạm

Lãnh đạo Hạt Kiểm
lâm; Cán bộ Thanh tra
pháp chế
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả của Hạt
Kiểm lâm huyện

1,5 ngày

0,5 ngày
04 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận được
đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Phiếu tiếp
nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả.
- Phiếu bàn giao
hồ sơ.
Hồ sơ hợp lệ của
tổ chức cá nhân;
Quyết định phân
công.
Biên bản kiểm
tra lâm sản, văn
bản báo cáo.
Phiếu đề xuất và
văn bản trả lời.
Phiếu đề xuất.

Văn bản kết quả
TTHC
Không vượt
quá thời gian
quy định.
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Bước 1

Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
quả của Hạt Kiểm lâm kiểm tra, hướng dẫn, tiếp
và trả kết quả của Hạt
nhận hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, chuyển lãnh đạo Hạt
Kiểm lâm huyện
Kiểm lâm

0,5 ngày

Bước 2

Phân công cán bộ Thanh tra pháp chế cùng tổ
Lãnh đạo Hạt Kiểm
công tác Hạt Kiểm lâm tiến hành kiểm tra thực tế
lâm
lô hàng gỗ xuất khẩu theo quy định.

0,5 ngày

Bước 3

Tổ công tác Hạt Kiểm lâm sở tại tiến hành kiểm
Tổ công tác Hạt Kiểm
tra thực tế lô hàng gỗ, thông tin vi phạm và lập
lâm
biên bản kiểm tra.

4,5 ngày

Bước 3a
Bước 3b
Bước 3c

Bước 4

Trường hợp phát hiện vi phạm: Lập biên bản vi
phạm hành chính; báo cáo Thủ trưởng đơn vị xử Lãnh đạo Hạt Kiểm
lý theo quy định pháp luật.
lâm; Cán bộ Thanh tra
Tham mưu lãnh đạo Hạt thông báo bằng văn bản pháp chế
và nêu lý do chưa xác nhận bảng kê
Trường hợp không phát hiện vi phạm: Đề xuất
lãnh đạo Hạt xác nhận bảng kê nguồn gốc gỗ
trước khi xuất khẩu.
Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả của Hạt Kiểm lâm trả kết quả cho tổ chức, cá
nhân và thu phí, lệ phí (nếu có)
Tổng thời gian giải quyết TTHC

Lãnh đạo Hạt Kiểm
lâm; Cán bộ Thanh tra
pháp chế
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả của Hạt
Kiểm lâm huyện

- Phiếu tiếp
nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả.
- Phiếu bàn giao
hồ sơ.
Hồ sơ hợp lệ của
tổ chức cá nhân;
Quyết định phân
công.
Biên bản kiểm
tra lâm sản, văn
bản báo cáo.

2,5 ngày

Phiếu đề xuất và
văn bản trả lời.

01 ngày

Văn bản thông
báo

01 ngày

0,5 ngày
06 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận được
đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phiếu đề xuất

Văn bản kết quả
TTHC
Không vượt
quá thời gian
quy định.
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