
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số:       /SNN-CCTTBVTV 
     

V/v hướng dẫn cấp mã số vùng trồng,        
mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu  

và chứng nhận nông sản an toàn. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Nam Định, ngày      tháng 6 năm 2021 

Kính gửi:       

- UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; 

                     - Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Phúc Anh; 

                     - HTX trồng và mua bán sơ chế dược liệu Hải Ninh. 
 

Hiện nay, nông sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc và 

các nước khác theo hướng khắt khe hơn, đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất 

nguồn gốc cũng như quy cách đóng gói. Cho đến nay có 10 loại trái cây, nông sản 

ký kết xuất khẩu sang Trung Quốc gồm: Thanh Long, mít, dưa hấu, nhãn, vải, 

chuối, xoài, chôm chôm, măng cụt và thạch đen; hiện đang đàm phán xuất khẩu 

khoai lang tím và ớt. 

Theo yêu cầu xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa về nông sản trong giai đoạn 

hiện nay, sản phẩm phải truy xuất được nguồn gốc từ vùng trồng đến việc sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đã sử dụng, thời hạn thu hoạch cũng như 

quy cách đóng gói. Các tổ chức/cá nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp mã 

số vùng trồng/cơ sở đóng gói theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

Các vùng trồng/cơ sở đóng gói đủ điều kiện sẽ được cấp mã số và được 

giám sát, kiểm tra định kỳ; nếu không đáp ứng được các yêu cầu sẽ bị loại khỏi 

danh sách các vùng trồng được phép xuất khẩu và thu hồi mã số đã cấp. 

Để triển khai công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng 

gói nông sản phục vụ xuất khẩu, chứng nhận nông sản an toàn; Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể: 

1. Đối với mã số vùng trồng: Thực hiện theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 

774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng do Cục Bảo vệ 

thực vật ban hành. 

2. Đối với cấp mã số cơ sở đóng gói: Thực hiện theo Tiêu chuẩn cơ sở 

TCCS 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói do 

Cục Bảo vệ thực vật ban hành. 

(Gửi kèm Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ngày 30/11/2020 của Cục Bảo 

vệ thực vật, tiêu chuẩn TCCS 774:2020/BVTV và TCCS 775:2020/BVTV) 
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3. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mã số vùng trồng/mã số cơ sở đóng gói 

gửi hồ sơ về Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Nam Định (Số 201, đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, 

thành phố Nam Định, liên hệ đ/c Trần Thị Thơ, ĐT: 0982.099.772).  

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận Cơ sở trồng trọt đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm (kể cả hoạt động sơ chế tại cơ sở trồng trọt), 

chứng nhận VietGap trồng trọt, chứng nhận nông sản Hữu cơ gửi hồ sơ về 

Phòng Trồng trọt- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định (Liên hệ 

đ/c Vũ Đình Trường, ĐT: 0356.104.939). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm 

chỉ đạo và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                
- Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh PTK;       để b/c                                     
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;                                                 
- Các đ/c lãnh đạo Sở;  
- Chi cục QLCLNLS&TS, PTNT; 

- Như trên; 

- Trung tâm Khuyến nông; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;  
- Website Sở; 
- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 

 



BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-BVTV-KH      Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

                                                         QUYẾT ĐỊNH 

       Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đợt 5 năm 2020 

 CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Căn cứ vào Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật; 

Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học Công nghệ Cục Bảo vệ thực vật và 

Trưởng phòng Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành 02 tiêu chuẩn cơ sở về lĩnh vực kiểm dịch thực vật 

(danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các đơn vị thuộc Cục, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng HTQT và TT (đăng website), 

- Lưu VT, KH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ BAN HÀNH ĐỢT 5 NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVTV-KH ngày       tháng      năm 2020 

của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật) 

TT Tên tiêu chuẩn 
Số hiệu  

tiêu chuẩn 

Phương thức 

xây dựng 

Lĩnh vực 

1 
 Quy trình thiết lập và 

giám sát vùng trồng 

TCCS 774: 

2020/BVTV 
Xây dựng mới 

 

Kiểm dịch 

 thực vật 

2 
Quy trình thiết lập và 

giám sát cơ sở đóng gói 

TCCS 775: 

2020/BVTV 
Xây dựng mới 

 

Kiểm dịch  

thực vật 
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