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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 dự thảo các Nghị 

định thư xuất khẩu vải, nhãn, chôm 

chôm, mít, khoai lang sang Trung Quốc 

 

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 và 

khoai lang 

Từ năm 2019, phía Trung Quốc có yêu cầu kiện toàn lại các quy định về việc 

xuất khẩu 08 loại quả tươi truyền thống của Việt Nam, trong đó bao gồm các loại 

quả vải, nhãn, chôm chôm, mít nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc thông qua ký 

kết Nghị định thư. Đến nay, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã xây dựng 

02 bản dự thảo “Nghị định thư về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với vải, nhãn, 

chôm chôm tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc” và “Nghị định thư về 

Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả mít tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung 

Quốc” đề nghị ký Nghị định thư ở cấp Bộ trưởng trong thời gian gần nhất. 

Thêm vào đó, sau thời gian dài đàm phán kỹ thuật để mở cửa thị trường cho 

củ khoai lang tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hai bên đã đạt được 

một số thỏa thuận thông qua nhiều cuộc tham vấn kỹ thuật. Đến ngày 30/9/2022, 

GACC đã gửi cho Cục Bảo vệ thực vật bản dự thảo “Nghị định thư về yêu cầu kiểm 

dịch thực vật đối với khoai lang xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc”. 

Để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu nông sản có nguồn gốc thực vật của 

Việt Nam sang Trung Quốc sau khi ký kết Nghị định thư đối với các sản phẩm 

nói trên, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị: 

1. Các địa phương, hiệp hội, tổ chức và cá nhân sản xuất, xuất khẩu quả vải, 

nhãn, chôm chôm, mít tươi và khoai lang sang Trung Quốc nghiên cứu kỹ và gửi 

góp ý (nếu có) cho các bản dự thảo Nghị định thư (văn bản đính kèm). Bản mềm của 

của các dự thảo được đăng trên trang web của Cục BVTV. Ý kiến đóng góp xin được 

gửi về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế & Truyền thông) trước ngày 15/10/2022 
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đối với khoai lang, và trước ngày 25/10/2022 đối với vải, nhãn, chôm chôm và mít 

tươi.  

2. Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh/thành phố chỉ đạo Chi cục Trồng trọt 

& BVTV rà soát các vùng trồng và cơ sở đóng gói vải, nhãn, chôm chôm, mít theo 

quy định tại dự thảo Nghị định thư; và gửi kết quả tổng hợp về Cục BVTV trước 

ngày 30/10/2022 theo Biểu mẫu rà soát tại phụ lục đính kèm.  

Sau thời gian xin ý kiến, nếu các đơn vị, tổ chức và cá nhân không có phản 

hồi thì được coi như đồng ý với các bản dự thảo Nghị định thư. Trong quá trình 

thực hiện, nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc 

tế và Truyền thông, ĐT: 024.3857.0754 và Email: htqt.bvtv@mard.gov.vn) để được 

hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Chi cục TT & BVTV các tỉnh (để t/h); 

- Lưu VT, HTQT. 

 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

https://sansangxuatkhau.ppd.gov.vn/
mailto:htqt.bvtv@mard.gov.vn

		2022-10-05T17:16:33+0700


		2022-10-06T10:44:33+0700


		2022-10-06T10:44:33+0700


		2022-10-06T10:44:33+0700


		2022-10-06T10:44:33+0700




