
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1848  /SNN-TTBVTV Lạng Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2022 
V/v phổ biến, tuyên truyền video clip 

hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng và 

cơ sở đóng gói xuất khẩu 

 

 

Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;  

 - Các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và BVTV; Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh. 
  

Thực hiện Công văn số 2670/BVTV-HTQT ngày 22/8/2022 của Cục Bảo 

vệ thực vật về việc phổ biến, tuyên truyền video clip hướng dẫn xây dựng mã số 

vùng trồng và cơ sở đóng gói. Nhằm cung cấp, hướng dẫn thông tin một cách 

trực quan và dễ tiếp cận tới các đối tượng khác nhau tham gia chuỗi xuất khẩu, 

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã xây dựng 05 video clip bao gồm: Quy trình 

cấp, thu hồi mã số vùng trồng/cơ sở đóng gói và hướng dẫn xuất khẩu chanh leo, 

sầu riêng sang thị trường Trung Quốc (link để tải các video clip tại Văn bản số 

2670/BVTV-HTQT gửi kèm công văn). 

Để nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức/cá nhân liên quan tiếp cận, 

hiểu rõ và thực hiện các yêu cầu đáp ứng theo quy định của thị trường nhập khẩu 

có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:  

1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

 Thông tin đến các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu nông sản, trong đó 

có sản phẩm chanh leo, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc về Quy trình cấp, 

thu hồi mã số vùng trồng/cơ sở đóng gói thông qua các video clip trên để các 

Doanh nghiệp biết và thực hiện. 

 2. Hội Nông dân tỉnh 

Trong quá trình thực hiện các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học 

kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân đề nghị kết hợp lồng ghép video clip trên đến 

Hội Nông dân các huyện và đặc biệt tuyên truyền đến người nông dân trong hội. 

3. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo cơ quan Phát thanh- truyền hình của huyện tăng cường phổ 

biến, tuyên truyền về các video clip trên các kênh truyền thông của địa phương. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hội Nông dân, lồng ghép nội dung 

các video clip trong các hội nghị, các lớp tập huấn, hội nhóm...liên quan đến 

xuất khẩu nông sản sang các thị trường. 
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4. Chi cục Trồng trọt và BVTV; Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

Thực hiện lồng ghép nội dung video clip trong các hội nghị, tập huấn 

tuyên truyền về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; các lớp tập huấn về chuyên 

môn do đơn vị tổ chức. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, 

Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quan tâm chỉ đạo 

và triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: TSKTTH; KHTC; 

- Lưu:VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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