
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  

BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TTBVTV-TTBV&KDTV           Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 
V/v hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực 

phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện việc 

đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc. 

 

 
 

 

Kính gửi:  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 175/BVTV-ATTPMT, ngày 20/01/2022 của Cục Bảo 

vệ thực vật về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực 

vật thực hiện việc đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc.  

Từ năm 2022, theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), 

việc đăng ký Doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vào Trung Quốc được thực hiện 

trực tuyến trên website https://cifer.singlewindow.cn. Để việc xuất khẩu thực phẩm 

có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc được thuận lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật đề nghị UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Thông báo đến các Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực 

vật quy định tại Điều 7 – Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) 

thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật.  

 2. Hồ sơ và quy trình đăng ký được Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn tại Công 

văn số 175/BVTV-ATTPMT ngày 20/01/2022. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ: Cục Bảo vệ thực vật qua 

Phòng An toàn thực phẩm và môi trường. Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 024.35334036/024.35379743. Email:  qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn để kịp 

thời xử lý. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  trân  trọng  đề nghị UBND các huyện, 

thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, quan tâm, phối hợp thông tin đến các doanh 

nghiệp trên địa bàn để biết thực hiện./. 

https://cifer.singlewindow.cn/
mailto:qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn


(Gửi kèm Công văn số 175/BVTV-ATTPMT ngày 20/01/2022 V/v hướng dẫn 

Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện việc đăng ký 

xuất khẩu vào Trung Quốc và Lệnh số 248 của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc) 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu: VT, TTBV&KDTV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Sầm Ngọc Thanh 
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