
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Số:                /BVTV-KD 

V/v thông báo mẫu Giấy chứng 

nhận KDTV mới của Hoa Kỳ. 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

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 Hoa Kỳ (Cục Kiểm dịch động thực vật, APHIS) về việc thay 

đổi mẫu Giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu và tái xuất khẩu, thông tin cụ thể 

như sau: 

Từ ngày 01/01/2022, Cơ quan Kiểm dịch thực vật Hoa Kỳ sẽ sử dụng  mẫu 

giấy Giấy chứng nhận KDTV Giấy chứng nhận KDTV mẫu mới được in trên 

giấy thường (plain paper) có chữ ký tươi của cán bộ kiểm dịch thực vật với có 

đặc điểm như sau: 

- Được cấp thông qua hệ thống bảo mật;  

- Số Giấy chứng nhận duy nhất ở giữa trên cùng;  

- Biểu tượng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ở trên cùng bên phải; 

- Hình mờ của Tổ chức Bảo vệ thực vật Bắc Mỹ (NAPPO) ở giữa phía 

dưới; 

- Mã QR nằm ở phía dưới bên trái, cho phép xác minh tính hợp lệ của Giấy 

chứng nhận hoặc xác thực tính hợp lệ của Giấy chứng nhận thông qua PCIT 

Vertificate Viewer tại URL sau: https://pcit.aphis.usda.gov/pcit/faces/ext_cert_viewer.jsf. 

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; 

- Lưu VT, KDTV. 
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Hoàng Trung 

 

 

https://pcit.aphis.usda.gov/pcit/faces/ext_cert_viewer.jsf
http://www.ppd.gov.vn/

		2022-01-12T11:01:38+0700


		2022-01-12T14:42:14+0700


		2022-01-12T14:42:14+0700


		2022-01-12T14:42:14+0700


		2022-01-12T14:42:14+0700




