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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 

Cục Bảo vệ thực vật đã nhận được thông báo từ Cơ quan Kiểm dịch thực vật 

(KDTV) của Singapore về việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu và 

tái xuất khẩu, thông tin cụ thể như sau: 

Từ ngày 01/12/2021, Cơ quan KDTV của Singapore sẽ in Giấy chứng nhận 

KDTV trên giấy màu (light green/sage) với dấu hiện thị dòng chữ 

“PHYTOSANITARY CERTIFICATE OF SINGAPORE” có thể nhìn thấy (visible 

marking). Một đặc tính bổ sung là dấu hiển thị từ “COPY” không nhìn thấy 

(invisible marking) ở phần trên cùng của Giấy chứng nhận. Khi sử dụng để in, dòng 

chữ “PHYTOSANITARY CERTIFICATE OF SINGAPORE” sẽ mờ đi, từ 

“COPY” sẽ xuất hiện rõ ràng.  

 Một số đặc tính trên mẫu giấy cũ vẫn được duy trì trên Giấy chứng nhận 

KDTV mới, chi tiết như sau: 

- Tại vị trí trung tâm của giấy, có hình mờ với logo của NParks có thể nhìn 

thấy (visible watermark) và hình mờ với chữ “COPY” không nhìn thấy (invisible 

watermark). Cả hai hình này được in cùng với giấy chứng nhận trên bản in laser. 

Khi sử dụng để in, logo của NParks sẽ mờ đi, trong khi chữ “COPY” sẽ rõ ràng 

hơn. 

- Dòng chữ in nhỏ (microprint) là lặp lại của số Giấy chứng nhận nằm dưới 

dòng chữ “NATIONAL PARKS BOARD” ở phía trên bên phải và chỉ có thể nhìn 

thấy khi soi dưới kính lúp. Nó sẽ bị biến dạng trong trường hợp sao chép giả mạo. 

- Chữ ký của người có thẩm quyền trên Giấy chứng nhận dạng hình mờ quang 

học là chữ ký điện tử và không được ký trực tiếp bằng tay. 

Mẫu Giấy chứng nhận KDTV này được đăng tải trên website của Cục 

(www.ppd.gov.vn) và gửi tới các đơn vị bằng email. 

Vậy, Cục thông báo và yêu cầu các đơn vị phổ biến cho cán bộ KDTV 

trong đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo 

ngay về Cục để kịp thời giải quyết. 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, KDTV. 
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               PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 
 

                Nguyễn Quý Dương 

 

http://www.ppd.gov.vn/
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