
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 3906/BNN-BVTV 
V/v cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói 
quả tươi xuất khẩu. 

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018 

  

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Chế biến và Phát triển 
thị trường nông sản. 

Theo quy định của Trung Quốc quả tươi nhập khẩu vào nước này bắt buộc phải có thông tin truy 
xuất nguồn gốc và yêu cầu Cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu phải cung cấp thông tin mã 
số vùng trồng, cơ sở đóng gói quả tươi cho Cơ quan thẩm quyền của phía Trung Quốc. Để đảm 
bảo xuất khẩu quả tươi thuận lợi, đáp ứng quy định của nước nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 
ương và các đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay các công việc sau: 

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, UBND cấp huyện tổ chức gấp rút triển khai thống kê thông tin vùng trồng cây ăn quả, cơ 
sở đóng gói quả tươi theo quy định của Trung Quốc (theo phụ lục kèm theo). Trước mắt, tập 
trung triển khai thống kê thông tin của các loại quả tươi: thanh long, xoài, chôm chôm, mít, 
chuối, vải, nhãn và dưa hấu. Thông tin chi tiết về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói gửi về Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật- địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di- Đống 
Đa - Hà Nội; email: kdtv.bvtv@mard.gov.vn) trước ngày 10/8/2018 để rà soát, tổng hợp. 

2. Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Cục Trồng trọt, Cục Chế biến và Phát triển thị 
trường nông sản rà soát, bổ sung và tổng hợp thông tin, cung cấp cho nước nhập khẩu trước 
tháng 9/2018. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu VT, BVTV. 

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Lê Quốc Doanh 

  



PHỤ LỤC 

Kèm theo công văn số 3906/BNN-BVTV ngày 23 tháng 5 năm 2018 

DANH SÁCH VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ XUẤT KHẨU ĐĂNG KÝ NĂM 2018 

Số thứ tự Tên vùng 
trồng 

Địa chỉ 
(1) 

Loại quả 
tươi 

Diện 
tích 

trồng 
(ha) 

Sản 
lượng 
(tấn) 

Sử dụng thuốc 
BVTV (2) 

Điện 
thoại Chú thích 

                  

                  

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG GÓI QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU ĐĂNG KÝ NĂM 2018 

Số thứ tự Tên cơ sở đóng gói Địa chỉ (1) Loại quả tươi 
(3) Điện thoại Chú thích 

            

            

Ghi chú:  

- (1) Ghi đầy đủ thông tin xã, huyện, tỉnh; 

- (2) Ghi rõ các loại thuốc được sử dụng trong quá trình sản xuất, số lần sử dụng, thời gian cách 
ly; 

- (3) Ghi rõ loại quả tươi được sản xuất hoặc đóng gói tại vườn trồng, cơ sở đóng gói. 

  


