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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh 

 Ngày 08/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(MARD) và Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ký 

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật (KDTV) đối với thạch đen xuất 

khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Nghị định thư). Để đáp 

ứng yêu cầu của Nghị định thư và xuất khẩu bền vững mặt hàng này, Cục Bảo 

vệ thực vật (BVTV) đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh 

thực hiện ngay một số nội dung sau:  

1. Yêu cầu về vùng trồng 

- Các vườn trồng thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc phải đảm bảo 

truy xuất nguồn gốc, lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất và phải được Cục 

Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng. 

- Về quản lý sinh vật gây hại: 

Áp dụng biện pháp tổng hợp nhằm quản lý các đối tượng kiểm dịch thực 

vật được quy định trong Nghị định thư. 

Vùng trồng thạch đen phải tăng cường quản lý trong quá trình canh tác 

và thu hoạch, thực hiện các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn cac loại bỏ cỏ 

dại, hạt cỏ dại, tàn dư thực vật và đất…. 

2. Yêu cầu về cơ sở đóng gói (chế biến) 

 - Các cơ sở đóng gói (chế biến) thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc 

phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc, lập và lưu lại hồ sơ và được Cục Bảo vệ 

thực vật cấp mã số cơ sở đóng gói (chế biến) 

 - Thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc không được nhiễm đối tượng 

kiểm dịch thực vật theo quy định tại Nghị định thư, không có côn trùng sống, 

đất, xác động vật, chất thải động vật, lông gia cầm, hạt cỏ dại, tàn dư thực vật 

và chất độc hại. 

- Bao bì đóng gói phải đảm bảo không tái sử dụng, sạch sẽ, vệ sinh và 



không chưa chất độc hại. Trên nhãn bao bì phải có ghi tên cơ sở đóng gói (chế 

biến) mã số đăng ký, tên sản phẩm…. Ngoài ra, trên mỗi bao bì phải ghi rõ 

“Thạch đen của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc” bằng tiếng Trung và 

tiếng Anh. 

3. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu thạch đen 

- Toàn bộ các lô hàng thạch đen phải được kiểm dịch thực vật trước khi 

xuất khẩu sang Trung Quốc. 

- Các lô hàng phải được đóng gói đúng quy cách và có đầy đủ tem nhãn 

theo yêu cầu của Nghị định thư. 

- Các lô hàng đáp ứng yêu cầu trên sẽ được cấp Giấy chứng nhận KDTV 

với đầy đủ các thông tin khai báo bổ sung. Trường hợp lô hàng phải khử trùng 

thì phải thực hiện dưới sự giám sát của Cục Bảo vệ thực vật và các thông số 

khử trùng ghi đầy đủ trên Giấy chứng nhận KDTV. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Cục Bảo vệ thực vật 

- Hướng dẫn các quy định về kiểm dịch thực vật và yêu cầu kỹ thuật để 

triển khai thực hiện Nghị định thư đồng thời phối hợp với địa phương để tập huấn 

các nội dung này cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Tổ chức cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói (chế biến) và kiểm tra đột 

xuất các mã số này. Gửi các mã số đã được cấp cho Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc để được xuất khẩu chính thức. 

- Tiến hành các thủ tục KDTV đối với lô hàng thạch đen xuất khẩu đi Trung 

Quốc và cấp Giấy chứng nhận KDTV 

- Tiếp nhận cảnh báo các trường hợp lô hàng vi phạm quy định về KDTV 

và thông báo cho các địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp 

khắc phục. 

4.2. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh 

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV thực hiện các nội dung sau: 

+ Hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ kỹ thuật tại địa phương, 

nông dân ở các vùng trồng, cơ sở chế biến, xuất khẩu thạch đen về các quy định 

và yêu cầu kỹ thuật của Trung Quốc.  

+ Tiếp nhận đăng ký, tiến hành kiểm tra đánh giá các vùng trồng, cơ sở 

đóng gói sau đó gửi hồ sơ về Cục để xem xét cấp mã số. Chi tiết về việc kiểm 



tra và hồ sơ cần thiết được hướng dẫn tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 

774/2020/BVTV và TCCS: 775/2020/BVTV (gửi kèm theo công văn này). 

+ Thực hiện việc giám sát định kỳ để đảm bảo các vùng trồng, cơ sở đóng 

gói đã được cấp mã số luôn đáp ứng đúng quy định của Trung Quốc. Phối hợp với 

Cục BVTV tiến hành kiểm tra đột xuất các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. 

  - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương thực hiện sản xuất theo 

quy trình đảm bảo quản lý hiệu quả sinh vật gây hại đáp ứng yêu cầu KDTV của 

Trung Quốc và quy định trong Nghị định thư. 

 - Có cơ chế khuyến khích đẩy mạnh việc liên kết sản xuất để xây dựng các 

chuỗi sản xuất thạch đen bền vững, giá trị cao. 

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các tỉnh triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng 

mắc, đề nghị thông tin về Cục Bảo vệ thực vật để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Lưu VT, HTQT. 

CỤC TRƯỞNG 
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