
 

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-HTQT 
V/v xin ý kiến góp ý Chương trình  

xuất khẩu quả tươi xuất khẩu  

sang New Zealand  

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

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

            - Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất và xuất khẩu trái cây tươi  

Để thúc đẩy xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam sang New Zealand, trong 

thời gian qua, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện 

và gửi hồ sơ kỹ thuật (TMA) cho phía bạn. Sau nhiều vòng đàm phán và trao đổi 

về kỹ thuật, Bộ Các ngành cơ bản New Zealand đã dự thảo “Chương trình xuất 

khẩu (Export Plan) về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với một số quả tươi xuất 

khẩu từ Việt Nam sang New Zealand” và gửi cho phía Việt Nam để lấy ý kiến. 

Cục BVTV đề nghị các địa phương, hiệp hội, các tổ chức và cá nhân sản 

xuất, xuất khẩu quả tươi sang New Zealand có ý kiến góp ý với dự thảo Chương 

trình xuất khẩu nói trên (văn bản đính kèm) để Cục BVTV làm căn cứ đề xuất và 

đàm phán với New Zealand cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam khi 

xuất khẩu sang New Zealand.  

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế & 

Truyền thông, điện thoại: 024.3857.0754 và email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) trước 

ngày 25/03/2022. Quá thời gian này, đơn vị được xin ý kiến không trả lời thì được 

coi như đồng ý với dự thảo Chương trình xuất khẩu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, HTQT. 
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