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Các đơn vị kiểm dịch thực vật
Công ty Vietnamcontrol
Các đơn vị sản xuất, xuất khẩu

C c Bả v thực vật đã nhận được thông bá của Cơ quan kiểm dịch
thực vật Hàn Quốc v vi c mở cửa lại đối với sản phẩm củi trấu, viên trấu nén
xuất khẩu từ Vi t Nam, đồng thời thông báo chấp thuận ch cơ sở xử l nhi t
của công t Vietnamcontrol (mã số đăng k : RHP001/HT-BVTV) được thực
hi n xử l đối với m t hàng viên trấu nén, củi trấu sang các thị trường trên.
The qui định v bả v và kiểm dịch thực vật của Hàn Quốc, các lô hàng
xuất khẩu phải được xử l ở thời gian và nhi t độ tối thiểu là 1500C trong 10
phút, các lô hàng xuất khẩu phải kèm the giấ chứng nhận kiểm dịch thực
vật xuất khẩu d C c bả v thực vật cấp, tr ng đó ghi rõ nội dung sau:
“This c nsigment has been heat-treated for more than 10 minutes at
minimum temperature of 1500C of rice husk (hoặc các sản phẩm khác từ
trấu) in registered heat treatment facility (số đăng ký) and immediately seal
with plastic bags (hoặc vật liệu đóng gói khác) after heat treatment”
Để thực hi n các qu định trên và tạ đi u ki n thuận lợi ch d anh
nghi p góp phần thúc đẩ xuất khẩu, C c Bả v thực vật êu cầu các đơn vị
Kiểm dịch thực vật thực hi n nga các công vi c sau:
1. Ghi thông bá bổ sung trên giấ chứng nhận kiểm dịch thực vật
xuất khẩu đúng the qu định đối với các lô hàng viên trấu. Phối hợp với đơn
vị xử l để thực hi n.
2. Thông báo cho đơn vị xử l và các đơn vị sản xuất, xuất khẩu và
các tổ chức cá nhân liên quan biết để liên h thực hi n the qu định trước khi
xuất khẩu.

Tr ng quá trình thực hi n có khó khăn vướng mắc đ nghị bá cá
nga v C c để được kịp thời giải qu ết.
Nơi nhận
- Như trên;
- Cty Vietnamcontrol
- Lưu VT, KDTV.
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