
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /SNN-PTNN 

V/v yêu cầu về kiểm dịch thực vật 

đối với ớt tươi xuất khẩu sang 

thị trường Trung Quốc 

ĐắkNông, ngày     tháng 3 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa 

Để đảm bảo các yêu cầu về xuất khẩu đối với ớt tươi sang thị trường Trung Quốc 

theo tinh thần Công văn số 457/BVTV-HTQT ngày 10/3/2022 của Cục Bảo vệ thực vật 

về việc yêu cầu về kiểm dịch thực vật đối với ớt tươi xuất khẩu sang thị trường Trung 

Quốc, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo phòng Nông nghiệp và 

PTNT/phòng Kinh tế, UBND các xã/phường/thị trấn 
- Tuyên truyền, phổ biến, thông báo đến nông dân/doanh nghiệp/chủ cơ sở các 

vùng trồng ớt và chủ cơ sở/doanh nghiệp chế biến, đóng gói, xuất khẩu ớt tươi về các quy 

định và yêu cầu kỹ thuật sản xuất, chế biến, đóng gói xuất khẩu ớt tươi sang Trung Quốc 

như sau: 
+ Các vùng trồng ớt có xuất khẩu sang Trung Quốc: Thực hiện sản xuất phải đảm 

bảo truy xuất nguồn gốc, lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất (theo quy định tại Tiêu 

chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng) và thực 

hiện điều tra, quản lý các đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía Trung Quốc quan tâm 

(tại phụ lục I đính kèm). 
+ Các cơ sở chế biến, đóng gói có nhu cầu xuất khẩu ớt sang thị trường Trung 

Quốc: Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu (tại phụ lục II đính kèm), để phía Tổng cục Hải 

quan Trung Quốc kiểm tra và phê duyệt và trong quá trình sơ chế đóng gói, phải có biện 

pháp đảm bảo loại bỏ các sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm cũng như loại 

bỏ đất, xác động vật, chất thải động vật, lông gia cầm, hạt cỏ dại, tàn dư thực vật,... 
+ Các đơn vị xuất khẩu ớt: Đáp ứng và duy trì các điều kiện cơ sở đóng gói theo 

hướng dẫn (tại phụ lục II); phải bảo đảm việc lưu hồ sơ ít nhất 2 năm và báo cáo định kỳ 

6 tháng/lần hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật. Chỉ những đơn vị 

xuất khẩu ớt đã được phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận mới được phép 

xuất khẩu ớt (Danh sách các đơn vị đã được kiểm tra và công nhận tại phụ lục III đính 

kèm). 
+ Lô hàng xuất khẩu ớt phải được thực hiện việc xử lý kiểm dịch thực vật theo 

yêu cầu của phía Trung Quốc, cụ thể như sau: 
Xử lý Methyl Bromide với liều lượng 32g/m3 trong 2 giờ hoặc 18g/m3 trong 5 giờ. 
Xử lý lạnh sau khi xử lý Methyl Bromide ở nhiệt độ 0.56-2.770C trong 4 ngày 

hoặc nhiệt độ 3.33-8.330C trong 11 ngày. 
+ Việc xử lý kiểm dịch thực vật phải được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp dịch 

vụ đủ điều kiện hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng 

và đảm bảo lưu hồ sơ các lần xử lý, gồm biên bản xử lý (tham khảo mẫu IV đính kèm) và 

giấy chứng nhận xử lý kiểm dịch thực vật (bao gồm cả xử lý Bromide và xử lý lạnh) và 

các đơn vị thực hiện xử lý kiểm dịch thực vật phải bảo đảm việc lưu hồ sơ ít nhất 2 năm 

và báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật. 
- Để đảm bảo các yêu cầu về xuất khẩu đối với trái cây nói chung và ớt tươi nói 



riêng tập trung triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

PTNT và Chi cục chuyên ngành tại các văn bản: Công văn số 514/PTNN-BVTV ngày 

09/7/2021 của Chi cục Phát triển nông nghiệp, về việc hướng dẫn quy trình cấp mã số 

vùng trồng cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; Số 94/SNN-PTNN ngày 14/01/2022 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc đẩy mạnh thực hiện quy trình cấp mã số vùng trồng và 

cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; Số 390/SNN-PTNN ngày 01/3/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT, về việc hướng dẫn Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc 

thực vật thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc; 

- Báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát 

triển nông nghiệp) theo yêu cầu tại Công văn số 1695/SNN-PTNN ngày 01/10/2020 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc tăng cường công tác giám sát, quản lý mã vùng trồng 

và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. 

2. Chi cục Phát triển nông nghiệp 
- Phối hợp Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền, cung cấp 

thông tin bằng văn bản đến các địa phương, phòng ban chức năng, cán bộ kỹ thuật, chủ 

cơ sở các vùng trồng; chủ cơ sở chế biến, đóng gói, xuất khẩu ớt về các quy định và yêu 

cầu kỹ thuật của Trung Quốc theo hướng dẫn tại Công văn số 457/BVTV-HTQT ngày 

10/3/2022 của Cục Bảo vệ thực vật và các văn bản khác có liên quan. 

- Tiếp nhận đăng ký cấp mã số từ các cơ sở, tiến hành kiểm tra đánh giá các vùng 

trồng, cơ sở đóng gói theo quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV-Quy 

trình thiết lập và giám sát vùng trồng; TCCS 775:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và 

giám sát cơ sở đóng gói, để báo cáo Cục Bảo vệ thực vật xem xét cấp mã số. 

- Thực hiện giám sát định kỳ để đảm bảo các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được 

cấp mã số luôn đáp ứng quy định của Trung Quốc; phối hợp với Cục Bảo vệ thực tiến 

hành kiểm tra đột xuất vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công thương (p/h); 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (th/h); 

- Liên minh HTX (p/h); 

- GĐ, PGĐ Nguyễn Thị Tình;  

- Trung tâm Khuyến nông (p/h); 

- Các DN xuất khẩu ớt (th/h); 

- Lưu: VT, PTNN (bvtv). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Tình 
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