UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 325 /SNN-TTBVTV

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 3 năm 2021.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thủ tục cấp mã số
vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói
nông sản phục vụ xuất khẩu.

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.
Để triển khai công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở
đóng gói nông sản trên địa bàn tỉnh (trong đó có sản phẩm Thạch đen) phục vụ
xuất khẩu được kịp thời, đúng quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị
UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá
nhân có nhu cầu cấp mã số thực hiện theo quy định. Cụ thể:
1. Đối với cấp mã số vùng trồng: Thực hiện theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS
774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng do Cục Bảo vệ
thực vật ban hành.
2. Đối với cấp mã số cơ sở đóng gói: Thực hiện theo Tiêu chuẩn cơ sở
TCCS 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói do
Cục Bảo vệ thực vật ban hành.
(Gửi kèm Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ngày 30/11/2020 của Cục
Bảo vệ thực vật, tiêu chuẩn TCCS 774:2020/BVTV và TCCS 775:2020/BVTV)
3. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói
gửi hồ sơ về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (Địa chỉ: Số 59, đường
Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) để kiểm tra, làm căn cứ đề
nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm
chỉ đạo và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các Sở: Công thương, KH&ĐT, KH&CN (P/h);
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (P/h);
- Hội Nông dân tỉnh (P/h);
- Các phòng: KHTC, TS-KTTH;
- Các đơn vị: TT&BVTV, KN, QLCLNLS&TS, PTNT;
- Lưu:VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Thu

