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1. Căn cứ quốc tế

Trên cơ sở quy định của công ước
IPPC:

- “tổ chức Bảo vệ thực vật quốc gia có trách
nhiệm giám sát, xây dựng các vùng không
nhiễm dịch hại hoặc các vùng trồng có mật độ
dịch hại thấp”

Các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm dịch
thực vật: 
- ISPM 2, 4, 8,10 và 22
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2. Yêu cầu nhập khẩu của các nước

Các nước như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều đưa ra
yêu cầu về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đôi với
nông sản nhập khẩu

Từ 2018, Trung Quốc cũng đưa ra yêu cầu về MSVT và
CSĐG

Triển khai thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu:

• Quy định khác nhau đối với từng sản phẩm

• Sản phẩm giống nhau nhưng quy định mỗi thị trường
khác nhau

Mã số vùng trồng cấp theo định kỳ, có thời hạn tùy theo
yêu cầu của nước nhập khẩu
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MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
là mã số định danh cho một vùng trồng hoặc một cơ sở đóng gói

Truy xuất nguồn gốc
Phục vụ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm cây trồng

Thay đổi tập quán canh tác
Chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức sản xuất của

người nông dân theo hướng chuyên nghiệp hơn

Đáp ứng yêu cầu nhập khẩu
Quy định bắt buộc của nhiều nước nhập khẩu trên 

thế giới

Kiểm soát quy trình và chất lượng
Theo dõi tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng

sản phẩm

MỤC TIÊU
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YÊU CẦU CHUNG CỦA VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

2. Đăng ký

Việc đăng ký mã số trên cơ sở tự 

nguyện

4. Công nhận

Mã số phải được công nhận bởi 

nước nhập khẩu

1. Bảo đảm việc tuân thủ yêu cầu

Các vườn trồng/cơ sở đóng gói có 

nhu cầu đăng ký mã số thì trước tiên 

phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu 

của nước nhập khẩu.

3. Kiểm tra, đánh giá

Việc kiểm tra đánh giá là căn cứ để 

cấp mã số hoặc duy trì/phục hồi mã số
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Các văn bản hướng dẫn
Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

➢ Văn bản số 3906/BNN-BVTV ngày 23/5/2018; 

➢ Văn bản số 5841/BNN-BVTV ngày 26/8/2020; 

➢ Văn bản số 2425/BNN-BVTV ngày 27/4/2021;

➢ Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022.

Cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng các tiêu chuẩn cho việc thiết lập
và giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói:

➢ Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 774:2020/BVTV về quy trình thiết lập và
giám sát vùng trồng

➢ Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 775:2020/BVTV về quy trình thiết lập và
giám sát cơ sở đóng gói.

Cục BVTV ban ban hành công văn tăng cường công tác quản lý về
giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói: 

➢ Công văn 1501/BVTV-HTQT ngày 02/6/2022 về việc quản lý mã số
vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu
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1. Văn bản số 3906/BNN-BVTV
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DANH SÁCH NHÀ VƯỜN VÀ XƯỞNG ĐÓNG GÓI HOA QUẢ TƯƠI TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC

Quốc gia Tên nhà
vườn/ 
xưởng

đóng gói

Địa chỉ Chủng loại
hoa quả

Diện tích
(ha)

Sản lượng
(kg)

Sử dụng
thuốc

BVTV trong
thời gian

trồng

Xuất đến
quốc gia/ 
vùng lãnh

thổ

Người liên
lạc/ điện

thoại

Chú thích

Việt Nam Xưởng gia
công hoa
quả ABC

Số; khu; 
đường; 

thôn; xóm

Nhãn 10 20.000 Liệt kê các
loại thuốc
BVTV sử

dụng

Trung Quốc Ông
Nguyễn
Văn A…

Giấy phép
gia công

số…

Ghi chú: - Tên nhà vườn/ đóng gói viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh
- Địa chỉ ghi cụ thể đến thôn, huyện, quận, thành phố/tỉnh
- Nhà vươn trồng nhiều loại hoa quả thì ghi lần lượt từng loại, sản lượng…
- Tình hình sử dụng thuốc BVTV trong thời gian trồng: Ghi rõ các loại thuốc đã sử dụng
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THÔNG TIN VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐỐI VỚI NÔNG SẢN 
NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC

Tên tổ chức xuất khẩu Điền tên đơn vị xuất khẩu

Chủng loại hoa quả Tên loại hoa quả

Tên nhà vườn hoặc số đăng ký Tên nhà vườn là tư nhân thì điền tên người, 

số đăng ký là mã hồ sơ mà cơ quan kiểm

dịch cấp khi làm thủ tục xuất cảnh

Tên xưởng đóng gói hoặc số đăng ký Số đăng ký là mã số hồ sơ mà cơ quan kiểm

dịch cấp khi làm thủ tục xuất cảnh

Vận chuyển đến nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
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2. Văn bản số 5841/BNN-BVTV

❖ Xuất phát từ thông báo vi phạm

❖ Khắc phục hạn chế về thông tin trong danh mục từ
danh mục của 3906/BNN-BVTV 

❖ Nội dung:

▪ Rà soát

▪ Cử đầu mối tại địa phương/Trung ương

▪ Giao Cục BVTV thực hiện tập huấn, hướng dẫn
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3. Văn bản số 2425/BNN-BVTV

✓ Phân cấp quản lý 

✓ Triển khai TCCS về MSVT và CSDG

✓ Thực hiện giám sát các mã số

✓ Xây dựng cơ sở dữ liệu 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



4. Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV

Địa phương bố trí nguồn lực cho hoạt 
động cấp và giám sát mã số

Các cơ quan quản lý tiếp tục phân cấp 
việc quản lý và đóng vai trò định hướng, 
giám sát, hỗ trợ

Sự vào cuộc của các hiệp hội, ngành 
hàng, doanh nghiệp
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5. Công văn 1501/BVTV-HTQT

• Chỉ làm thủ tục kiểm dịch thực vật cho các lô 
hàng xuất khẩu có mã số vùng trồng và mã số 
cơ sở đóng gói đứng tên tổ chức/cá nhân sở 
hữu mã số.

Chi cục KDTV 
vùng:

• Trong trường hợp cho phép các tổ chức, cá 
nhân khác sử dụng mã số của mình thì phải 
có thông báo bằng văn bản

Đối với chủ mã 
số vùng trồng và 
cơ sở đóng gói

• Thông báo cho các tổ chức/cá nhân sở hữu 
mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Đối với các Chi cục 
Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật
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Đăng ký ủy quyền sử dụng mã số
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THANK YOU
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