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

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:      /SNN-TTBVTV 
V/v tăng cường công tác thiết lập, 

giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói 

phục vụ xuất khẩu. 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

                   Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý Chất lượng 

NLS và TS; Trung tâm Khuyến nông.   
  

 

Từ năm 2020 đến nay, thực hiện các quy định về thiết lập và giám sát vùng 

trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu, trên địa bàn tỉnh đã thiết lập 

được 182 vùng trồng1 và 13 cơ sở đóng gói2. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, 

giám sát vẫn còn tồn tại tình trạng một số cá nhân, tổ chức thực hiện ghi chép nhật 

ký đồng ruộng chưa được thường xuyên, liên tục; vệ sinh thu dọn tàn dư, cỏ dại 

trên đồng ruộng chưa được triệt để; việc phân loại, kiểm soát dịch hại và vệ sinh 

an toàn thực phẩm chưa kịp thời; … Do vậy, để quản lý và duy trì tốt các vùng 

trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, cũng như thiết lập vùng trồng và cơ sở 

đóng gói mới phục vụ nhu cầu xuất khẩu, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn người 

nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành các quy định của nước 

nhập khẩu nông sản, nhất là về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. 

         - Đối với những vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số:  

 + Đảm bảo duy trì các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số; 

tuyên truyền, vận động người dân sản xuất liên tục hàng năm, đáp ứng các quy 

định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, tránh việc bị thu hồi mã số đã 

được cấp; 

 + Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên 

việc chấp hành các quy định của nước nhập khẩu; 

 + Chỉ đạo các vùng trồng trước mỗi vụ thu hoạch sản phẩm cần tiến hành 

đăng ký lại vùng trồng3; (Gửi kèm theo Hồ sơ đăng ký lại vùng trồng) 

 - Đối với công tác thiết lập, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói mới:  

                                              
1 Trong đó: Thạch đen 140 vùng, diện tích 660,774ha; Ớt: 37 vùng, diện tích 221,53ha; Na: 04 

vùng, diện tích 40ha; Bưởi 01 vùng, diện tích 15,87ha. 
2 Cơ sở đóng gói thạch đen. 
3 Hồ sơ đăng ký lại gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và BVTV) trước ngày 

30/4/2023 đối với sản phẩm Ớt, Thạch đen; trước 30/7/2023 đối với sản phẩm Na; trước 30/9/2023 đối với sản 

phẩm Bưởi.  
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 + Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thiết lập 

vùng trồng mới, cơ sở đóng gói mới phục vụ xuất khẩu;  

 + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vùng trồng, cơ sở đóng 

gói đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu. Đồng thời hỗ trợ các thủ tục hành 

chính cho người dân, doanh nghiệp để thiết lập vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm 

bảo đúng quy định4. (Gửi kèm theo Hồ sơ vùng trồng và cơ sở đóng gói) 

 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, tập 

huấn cho cán bộ kỹ thuật tại địa phương, nông dân ở các vùng trồng, doanh nghiệp 

xuất khẩu nông sản về các quy định và yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. 

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đánh giá, đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mã 

số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho nông sản xuất khẩu của tỉnh; giám sát 

vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo chức năng. 

- Tăng cường điều tra, theo dõi diễn biến dịch hại trên các cây trồng, đặc 

biệt trong vùng triển khai cấp mã số, quan tâm đến các đối tượng kiểm dịch thực 

vật của nước nhập khẩu để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; khuyến cáo người 

dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục, tuân thủ nghiêm thời gian cách 

ly. 

3. Các đơn vị 

- Trung tâm Khuyến nông: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn về 

chấp hành các quy định đối với cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản 

phục vụ xuất khẩu. Xây dựng và mở rộng các mô hình khuyến nông áp dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật để đảm bảo chất lượng nông sản xuất khẩu. 

- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Thực hiện tốt 

công tác quản lý chất lượng, ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo 

quản, vận chuyển, kinh doanh, ... nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 
 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành triển 

khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề 

nghị báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để kịp thời giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TS-KTTH; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 

 

                                              
4 Việc thiết lập và giám sát vùng trồng được thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 

774:2020/BVTV, Công văn số 3947/BVTV-HTQT ngày 19/02/2023 của Cục Bảo vệ thực vật;  

Việc thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói thực hiện theo Tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV của Cục Bảo 

vệ thực vật và các quy định của nước nhập khẩu. 
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