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     THÔNG TƯ                          

Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Quy 

định về quản lý nhà nước đối với hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch 

thực vật. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về quản lý nhà  nước đối với hoạt động xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài 

tham gia hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau đây gọi tắt 

là vật thể) tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1.Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau đây gọi tắt là xử lý vật 

thể) bao gồm biện pháp xông hơi khử trùng, xử lý nhiệt, xử lý hơi nước nóng, 

chiếu xạ và các biện pháp khác. 



2.Tổ chức hành nghề xử lý vật vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (sau 

đây gọi tắt là tổ chức hành nghề): là tổ chức được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy 

chứng nhận hành nghề xử lý vật thể. 

Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Cục Bảo vệ thực vật đối với 

hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

1. Xây dựng, ban hành và trình ban hành các tiêu chuẩn, qui trình và quy 

chuẩn kỹ thuật về xử lý vật thể. 

2. Hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động xử lý vật thể cho các tổ chức 

hành nghề. 

3.  Tổ chức tập huấn, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận và Thẻ hành nghề 

xử lý vật thể thuộc kiểm dịch thực vật. 

4. Giám sát hoạt động xử lý đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam 

hoặc sinh vật gây hại lạ hoặc theo yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập 

khẩu. 

5. Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của các tổ chức hành 

nghề. 

6. Xử lý vi phạm của tổ chức hành nghề theo qui định hiện hành. 

Điều 5. Điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 

vật 

Tổ chức hành nghề phải có đủ các điều kiện cụ thể sau: 

1. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật 

a) Có địa điểm điểm xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, nhà 

xưởng, kho chứa, phương tiện phù hợp với quy mô và loại hình xử lý; 



b) Có đầy đủ trang thiết bị phù hợp với loại hình xử lý. Danh sách các 

trang thiết bị theo loại hình xử lý được qui định chi tiết tại tại Phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Thông tư này 

c) Có quy trình kỹ thuật phù hợp với từng loại hình xử lý  

d) Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy hoặc phương 

án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt;  

đ) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi 

trường đã được phê duyệt; 

2. Điều kiện về nhân lực: 

a) Người trực tiếp quản lý, điều hành của tổ chức hành nghề xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật phải có trình độ đại học trở lên và đã qua tập huấn 

chuyên môn theo nội dung chương trình do Cục Bảo vệ thực vật quy định, có 

Giấy khám sức khoẻ còn giá trị do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

b) Người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

phải có Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Cục Bảo 

vệ thực vật cấp. 

3. Quy mô đ ng ký của tổ chức hành nghề phải phù hợp với n ng lực thực 

tế về điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật và nhân lực của tổ chức đó.  

Điều 6. Điều kiện cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm 

dịch thực vật 

Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được cấp cho cá 

nhân có đủ điều kiện sau: 

a) Đã qua tập huấn và kiểm tra chuyên môn theo nội dung chương trình 

được Cục Bảo vệ thực vật quy định. 

b) Có Giấy khám sức khoẻ còn giá trị do cơ quan y tế cấp huyện trở lên 

cấp. 



Điều 7. Tr nh tự  thủ tục cấp Giấy ch ng nhận hành nghề xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật của tổ chức hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

b) Bản thuyết minh về quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết 

bị xử lý đối với từng loại hình và quy mô đ ng ký theo quy định; 

c) Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên; Bản 

sao chụp Giấy chứng nhận đã qua tập huấn chuyên môn và Giấy khám sức khỏe 

theo quy định của người trực tiếp quản lý điều hành; 

d) Danh sách người trực tiếp thực hiện xử lý đã được cấp Thẻ hành nghề xử 

lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; 

đ) Bản sao chụp các giấy tờ quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 5 của 

Thông tư này. 

e) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đ ng ký kinh doanh. 

2.Tổ chức đ ng ký hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật cho Cục Bảo vệ thực vật. 

        3. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Cục Bảo vệ 

thực vật thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng v n bản cho tổ chức 

đ ng ký nếu hồ sơ không hợp lệ. 

        4. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật  

tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện hành nghề của tổ chức đ ng ký và cấp Giấy 

chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (theo mẫu qui 

định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp không cấp phải trả 

lời bằng v n bản và nêu rõ lý do. 



5. Nội dung kiểm tra thực tế 

a) Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. 

b) Kiểm tra thực hành xử lý vật thể kiểm dịch thực vật theo các nội dung và 

quy trình mà tổ chức hành nghề đã đ ng ký. 

Điều 8. Tr nh tự và thủ tục cấp lại Giấy ch ng nhận hành nghề xử lý 

vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật  

1. Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

được cấp lại trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin liên quan đến tên, địa 

chỉ của tổ chức hành nghề. 

b) Có sự thay đổi về phạm vi, quy mô hành nghề; 

c) Hết hạn theo quy định tại Điều 40 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật đối với các trường hợp tại điểm a khoản 1 Điều 7 của 

Thông tư này:  

a)  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật theo mẫu qui định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo 

Thông tư này; 

b)  Bản gốc Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch 

thực vật đã được cấp (trừ trường hợp cấp lại do bị mất); 

3.  Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật đối với các trường hợp tại điểm b, c khoản 1 Điều 7 của 

Thông tư này: 



a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật theo mẫu qui định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 

này; 

b) Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên; Bản 

sao chụp Giấy chứng nhận đã qua tập huấn chuyên môn theo quy định của người 

trực tiếp quản lý điều hành (trong trường hợp có thay đổi người trực tiếp quản 

lý, điều hành);  

c) Giấy khám sức khỏe của người trực tiếp quản lý, điều hành và những 

người trực tiếp thực hiện xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; 

d)  Danh sách những người trực tiếp thực hiện xử lý đã được cấp thẻ hành 

nghề tại thời điểm đề nghị; 

đ) Bản thuyết minh về quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang 

thiết bị hành nghề tại thời điểm đề nghị; 

e) Bản sao chụp các giấy tờ quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 4 của 

Thông tư này. 

4. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật  

a. Đối với các trường hợp tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Thông tư này: c n 

cứ hồ sơ lưu, Cục Bảo vệ thực vật cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật 

thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (theo mẫu qui định tại Phụ lục 5 ban hành kèm 

theo Thông tư này) trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

b. Đối với các trường hợp tại điểm b, c khoản 1 Điều 8 của Thông tư này: 

trình tự thủ tục thực hiện theo qui định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 7 của Thông 

tư này. 

Điều 9. Tr nh tự  thủ tục cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật 



1. Hồ sơ cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bao 

gồm:  

a) Đơn đề nghị cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể theo mẫu tại Phụ lục 4 ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đã qua tập huấn chuyên môn; 

c) Giấy khám sức khoẻ còn giá trị do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

d) Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân; 

đ) Hai ảnh cỡ 2cm x 3cm. 

2. Người đề nghị cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch 

thực vật nộp 01 bộ hồ sơ cho Cục Bảo vệ thực vật. 

 3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật  

thực hiện việc cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

(theo mẫu qui định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp 

hồ sơ không hợp lệ phải có thông báo bằng v n bản nêu rõ lý do. 

 Điều 10. Phí và lệ phí. 

Tổ chức, cá nhân hành nghề xử lý vật thể phải  nộp phí, lệ phí thẩm định hồ 

sơ và cấp Giấy chứng nhận, Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 

vật theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

Điều 11. Giám sát hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 

vật 

1.  Phạm vi giám sát hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

Công chức kiểm dịch thực vật tiến hành giám sát hoạt động xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật trong các trường hợp sau: 

a) Vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải 

kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ. 

b) Theo yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. 



2. Nội dung giám sát 

a) Kiểm tra Thẻ hành nghề xử lý vật thể của người trực tiếp tiến hành xử lý; 

b) Kiểm tra vật tư, trang thiết bị hành nghề xử lý vật thể tại thời điểm xử lý;  

c) Giám sát các thao tác, kỹ thuật xử lý vật thể trong toàn bộ quá trình xử lý; 

d) Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi 

trường. 

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp 

Các tổ chức hành nghề đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành 

nghề xông hơi khử trùng vật thể xuất - nhập khẩu; Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành 

nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa trước ngày Thông tư này có hiệu lực 

được tiếp tục hoạt động hành nghề theo phạm vi và qui mô được cấp đến hết hết 

thời hạn ghi trên giấy. Sau đó, nếu muốn tiếp tục thực hiện hoạt động xử lý thì 

phải đáp ứng các điều kiện, được kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận hành nghề 

xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được quy định tại Thông tư này. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 n m 2015.  

2. Bãi bỏ Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01  tháng 11 n m 2007 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định quản 

lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 

vật; Bãi bỏ Điều 1 của Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 

n m 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về việc  Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 

n m 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ- BNN ngày 

6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang 



chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

3. Chánh V n phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó kh n, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết 

định ./. 

Nơi nhận:        

- V n phòng Chính phủ;    

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- Các Cục, Vụ, V n phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT;                                                                                                                   

- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Các Cục, Vụ, V n phòng Bộ NN và PTNT; 

- Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng ; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, TP trực thuộc TƯ 

- Lưu VT, BVTV.  
 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Cao Đ c Phát  

 

 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

Phần 1. Danh mục trang thiết bị đối với loại h nh xử lý vật thể bằng 

biện pháp xông hơi khử trùng 

   

TT Tên trang  thiết bị 

1 Thiết  bị đo nồng độ hơi thuốc 

2 Thiết bị phát hiện rò rỉ thuốc xông hơi 

3 Thiết bị đo tồn dư thuốc sau khi thông thoáng 

(TLV) 

4 Thiết bị  thông thoáng, đảo khí (quạt đảo khí, thiết 

bị đảo khí J-system…) 

5  

6 Thiết bị hoá hơi, gia nhiệt 

7 Dụng cụ, trang bị bảo hộ, thiết bị bảo vệ hô hấp 

(bảo hộ lao động, mặt nạ, bình lọc, thiết bị thở ô 

xy…) 

8 Dụng cụ đựng thuốc hoặc dẫn thuốc 

9 Dụng cụ mở thuốc 

10 Vật liệu làm kín: bạt khử trùng, bạt giấy dán chuyên 

dụng, hồ dán, b ng dính, rắn cát… 

11 Biển cảnh giới 

12 Dụng cụ lấy mẫu và phân tích mẫu dịch hại 

13 Thiết bị phun vệ sinh 

14 Thiết bị đo nhiệt độ, ẩm độ, độ kín 

15 Thiết bị đo dung tích, khối lượng 

16 Đồng hồ  

17 Thiết bị phòng chống cháy nổ 

18 Bộ sơ cứu 

19 Thang; dụng cụ cân, đo 

20 Bảng tra cứu (tính sẵn) nồng độ thuốc xông hơi khử 

trùng 

21 Thiết bị và dụng cụ hỗ trợ khác 

 

 

 

 



Phần 2. Danh mục trang thiết bị đối với loại hình xử lý vật thể bằng 

biện pháp xử lý hơi nước nóng 

 

TT Đề mục 

1 Buồng xử lý 

2 Máy tạo hơi nước nóng (Máy VHT) 

3 Thiết bị làm mát 

4 Hệ thống làm ẩm 

5 Quạt luân chuyển không khí 

6 Bơm luân chuyển nước nóng 

7 Thiết bị th m dò khí ẩm 

8 Thiết bị cảm ứng đo nhiệt quả 

9 Thiết bị hiệu chuẩn 

10 Thiết bị ghi dữ liệu về nhiệt độ trong quá trình xử 

lý 

 Các thiết bị phụ trợ khác 

 

Phần 3. Danh mục trang thiết bị đối với loại h nh xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp chiếu xạ 

 

TT Đề mục 

1 Máy chiếu xạ 

2 Hệ thống b ng tải đưa sản phẩm ra vào buồng xử lý 

3 Phòng điều khiển 

4 Các thùng chứa sản phẩm 

5 Thiết bị đo liêù chiêú xạ 

6 Buồng chiếu xạ 

7 Cảm biến 

8 Hệ thống khoá liên động để kiểm soát và đảm bảo an toàn  

9 Bộ dụng cụ y tế 

10 Thiết bị chữa cháy 

11 Trang thiết bị phụ trợ khác 

 

 

 

 

 



Phần 4. Danh mục trang thiết bị đối với loại h nh xử lý vật thể thuộc 

diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xử lý nhiệt nóng  

 

TT           Đề mục 

1 Buồng xử lý 

2 Hệ thống cung cấp nhiệt 

3 Cảm biến đo nhiệt  

4 Hệ thống đảo khí 

5 Thiết bị chữa cháy 

 Khác 



PHỤ LỤC 2. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ 

XỬ LÝ VẬT THỂ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số ....   /2014/TT-BNNPTNT ngày ..  . tháng .   ..   

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ 

KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

 

Kính gửi: ....................................................................................................  

 
Tên tổ chức:  ................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................  

Địa chỉ:  ..........................................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................................................................................................................................  

 Đề nghị quý cơ quan cấp/cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật cho chúng tôi: 

Biện pháp xử lý:  

 Xông hơi khử trùng (ghi rõ loại hình xuất nhập khẩu hoặc bảo quản nội địa) 

 Hơi nước nóng 

 Chiếu xạ 

 Nhiệt nóng 

 Biện pháp khác ...............................................................................................................  

 

Quy mô: ......................................................................................................................................  

Hồ sơ kèm theo: 

 Bản thuyết minh về quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị; 

 Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên của người trực tiếp 

quản lý điều hành;  

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận đã qua tập huấn chuyên môn của người trực tiếp quản lý 

điều hành 

 Giấy khám sức khỏe theo quy định của người trực tiếp quản lý điều hành; 

 Danh sách người trực tiếp thực hiện xử lý đã được cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật; 

 Bản sao chụp các giấy tờ liên quan về phòng cháy chữa cháy và môi trường 

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận đ ng ký kinh doanh. 

 

Vào sổ số : ..........ngày_____/____/______     

Cán bộ nhận đơn  

( Ký và ghi rõ họ tên ) 

       , ngày........ tháng......năm..... 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu)   



PHỤ LỤC 3. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH 

NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số .......   /2014/TT-BNNPTNT ngày ....  . tháng ...   ..   

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT 

THỂ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

 

Kính gửi: ....................................................................................................  

 
Tên tổ chức:  ................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................  

Địa chỉ:  ..........................................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................................................................................................................................  

 Đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm 

dịch thực vật cho chúng tôi: 

Lý do cấp lại: ............................................................................................................................... 

Biện pháp xử lý:  

 Xông hơi khử trùng (ghi rõ loại hình xuất nhập khẩu hoặc bảo quản nội địa) 

 Hơi nước nóng 

 Chiếu xạ 

 Nhiệt nóng 

 Biện pháp khác ...............................................................................................................  

Quy mô: ......................................................................................................................................  

Hồ sơ kèm theo: 

 Bản thuyết minh về quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị; 

 Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp trình độ từ đại học trở lên của người trực tiếp 

quản lý điều hành (trong trường hợp thay đổi người trực tiếp quản lý, điều hành);  

 Bản sao chụp Giấy chứng nhận đã qua tập huấn chuyên môn của người trực tiếp quản lý 

điều hành (trong trường hợp thay đổi người trực tiếp quản lý, điều hành); 

 Giấy khám sức khỏe theo quy định của người trực tiếp quản lý điều hành; 

 Danh sách người trực tiếp thực hiện xử lý đã được cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật và Giấy khám sức khỏe của những người này; 

 Bản sao chụp các giấy tờ liên quan về phòng cháy chữa cháy và môi trường của lần 

kiểm tra gần nhất; 

 

Vào sổ số : ..........ngày_____/____/______     

Cán bộ nhận đơn  

( Ký và ghi rõ họ tên ) 

       , ngày........ tháng......năm..... 

Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu)   



 

PHỤ LỤC 4. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ 

THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số .........../2014/TT-BNNPTNT ngày ...... tháng ... ... năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT  ) 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI THẺ HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC 

DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

Kính gửi: ..................................................................................................  

Họ tên:  .......................................................... Ngày sinh:...........................Nam/Nữ 

Đơn vị công tác: ......................................................................................................  

Địa chỉ:  .....................................................................................................................  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Trình độ:  ...................................................................................................................  

Biện pháp xử lý:  

 Xông hơi khử trùng 

 Hơi nước nóng 

 Chiếu xạ 

 Nhiệt nóng 

 Biện pháp khác ............................................................................................  
Hồ sơ kèm theo: 

 Giấy chứng nhận đã qua tập huấn chuyên môn (bản sao chứng thực) 

 Giấy khám sức khoẻ 

 Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân; 

 02 ảnh chân dung 2cm x 3cm 

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý 

hoạt động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trong suốt quá trình 

hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

       ............. , ngày.......tháng .....năm ......... 

Người đề nghị cấp/cấp lại 

(Ký và ghi rõ họ  tên)   

 



PHỤ LỤC 5: MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ XỬ 

LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số .... /2014/TT-BNNPTNT ngày ... tháng ...   

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

MINISTRY OF AGRICULTURE AND  RURAL DEVELOPMENT

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

PLANT PROTECTION DEPARTMENT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Tổ chức (Service provider): .................................................................................................................................

Địa chỉ (Address): .................................................................................................................................

Biện pháp xử lý (Treatment method): .................................................................................................................................

Vật thể xử lý ( Treatment articles): .................................................................................................................................

Quy mô (Scale): .................................................................................................................................

Có giá trị đến ngày (Date of expiry): .................................................................................................................................

GIẤY CHỨNG NHẬN 

HÀNH NGHỀ XỬ LÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Certificate of Qualified Treatment Practice for Regulated Articles
Số (No.): .............................

Ngày cấp (date of issue): 14/03/2014

CỤC TRƯỞNG

DIRECTOR GENERAL

 
 
 



PHỤ LỤC 6: MẪU THẺ HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN 

KIỂM DỊCH THỰC VẬT  

(Ban hành kèm theo Thông tư  số .... /2014/TT-BNNPTNT ngày ... tháng ...   

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Thẻ có hình chữ nhật, kích thước: 7cm x 10cm, được làm bằng bìa cứng, ép plastic 

Mặt trước thẻ:  

- Bên trái từ trên xuống là logo Cục Bảo vệ thực vật có đường kính 19 mm; ảnh của 

người được cấp thẻ cỡ 2cm x 3cm;  góc dưới bên phải ảnh đóng dấu nổi của cơ quan 

cấp thẻ; 

-  Bên phải từ trên xuống là quốc hiệu; hàng chữ “Thẻ xông hành nghề xử lý vật thể” 

màu đỏ, font chữ VnAvant H, đậm, cỡ 16; các chữ khác màu đen. 

- Đóng khung màu xanh lam. 

Mặt sau thẻ:  

- Nền trắng, hoa v n vàng; chữ đen  

- Được đóng khung màu xanh lá cây  

 
 

 
 

THẺ HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KDTV 

REGULATED ARTICLES TREATMENT PRACTICE CARD 

Loại hình: 
(Type of treatment) 
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