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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

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 Ecuador về việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận KDTV, thông 

tin cụ thể như sau: 

Kể từ ngày 23/03/2022, Cơ quan Kiểm dịch thực vật Ecuador sẽ sử dụng 

mẫu Giấy chứng nhận KDTV mới với một số đặc điểm như sau: 

- Được in đen trắng trên giấy có bề mặt phủ lớp bóng mịn (couche paper), 

nền có họa tiết màu xám; 

- Góc trái trên cùng có hình quốc huy của nước Cộng hòa Ecuador; vị trí 

trung tâm của Giấy chứng nhận KDTV là logo của Cơ quan KDTV Ecuador với 

mực bảo mật màu bạc; bên phải trên cùng là tên của Cơ quan KDTV Ecuador 

(Phytosanitary and Zoosanitary Regulation and Control Agency) và phía dưới 

bên phải là mã số truy xuất nguồn gốc của giấy;  

-  Để kiểm tra và xác thực tính hợp lệ Giấy chứng nhận KDTV do Cơ quan 

KDTV Ecuador cấp, có thể truy cập thông qua link sau: 

https://sistemas.agrocalidad.gob.ec/SIZSE/publicAgr/publicCertFitSvAgr.aspx    

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

(www.ppd.gov.vn) và sẽ được 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; 

- Lưu VT, KDTV. 

               CỤC TRƯỞNG 
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