
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /BVTV-ATTPMT 
V/v thông báo tra cứu thông tin 

doanh nghiệp được xuất khẩu ớt tươi 

sang Trung Quốc 

Hà Nội, ngày           tháng           năm 2022 

 

Kính gửi:  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các đơn vị kiểm dịch thực vật thuộc Cục;  

- Các Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc; 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan. 

 

Cục Bảo vệ thực vật đã nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

(Vụ Kiểm dịch động, thực vật) ngày 27-10-2022 về việc tra cứu thông tin doanh nghiệp 

đã đăng ký theo Lệnh 248 và được phép xuất khẩu mặt hàng quả ớt tươi trên website 

của Vụ Kiểm dịch động, thực vật (Tổng cục Hải quan Trung Quốc) như sau: 

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995819/qtzwcp/4643043/index.html 

Cục Bảo vệ thực vật thông báo các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện: 

- Các Doanh nghiệp xuất khẩu ớt tươi tra cứu Số đăng ký tại Trung Quốc 

(CVMN…) do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp. Trong quá trình hoạt động, doanh 

nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực 

vật của Việt Nam và Trung Quốc; Sẵn sàng cung cấp tài liệu và phối hợp với cơ quan 

quản lý khi có yêu cầu kiểm tra của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. 

- Các đơn vị kiểm dịch thực vật tiến hành các thủ tục KDTV đối với lô hàng ớt 

tươi xuất khẩu đi Trung Quốc và cấp Giấy chứng nhận KDTV sau khi đã hoàn thành 

việc xử lý kiểm dịch thực vật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. 

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

thực hiện việc kiểm tra giám sát theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 

quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các quy định hiện hành khác. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ:  

PHÒNG AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG (Cục Bảo vệ thực vật).  

Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.  

Điện thoại: 024.3533.4036. Email qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, ATTPMT. 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Tấn Đạt 

mailto:qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn
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