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V/v triển khai Chương trình xuất khẩu  

quả bưởi sang Hoa Kỳ  

 

 

 

 Kính gửi: 

 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các HTX trồng bưởi. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 562/SNN-TTBVTV ngày 05/4/2022 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT tỉnh về việc triển khai Chương trình xuất khẩu quả bưởi sang 

Hoa Kỳ. Để xuất khẩu được quả bưởi của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ thì 

tất cả các vùng trồng và nhà đóng gói phải được đăng ký (cấp mã số).  

Để người sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có nhu cầu xuất 

khẩu bưởi sang Hoa Kỳ cập nhật thông tin về các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối 

với quả bưởi xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ; các quy định về thiết lập 

vùng trồng, cơ sở đóng gói quả bưởi tươi đáp ứng theo yêu cầu của nước nhập 

khẩu. UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm DVNN 

huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

- Phối hợp hướng dẫn UBND các xã, HTX có thành viên trồng bưởi làm 

hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng theo tiêu chuẩn. 

-  Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát của các xã, thị trấn khi triển khai thực 

hiện gửi Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho người dân trồng bưởi áp dụng 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt vào sản xuất, nhất là kiểm soát các đối tượng 

sinh vật gây hại mà Hoa Kỳ quan tâm (theo phụ lục gửi kèm công văn). 

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu bưởi sang Hoa kỳ hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói theo đúng quy định. Đồng 

thời, giám sát chặt chẽ vùng trồng, cơ sở đã được cấp mã số. 

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh theo dõi diễn 

biến các loại sinh vật gây hại mà nước nhập khẩu quan tâm tại các vùng trồng 

bưởi và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 
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- Cập nhật, thông tin đến người dân, Hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu  

bưởi trên địa bàn các quy định của nước nhập khẩu để có định hướng sản xuất 

phù hợp.  

3. Các Hợp tác xã có các thành viên trồng Bưởi  

Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để được hướng dẫn 

thủ tục đăng ký cấp mã số cơ sở đóng gói quả bưởi tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ; 

thiết lập cơ sở đóng gói đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu của nước nhập khẩu; 

thực hiện liên kết với vùng trồng bưởi áp dụng các biện pháp quản lý, xử lý các 

đối tượng sinh vật gây hại nhằm xây dựng vùng sản xuất đáp ứng về yêu cầu 

kiểm dịch thực vật đối với bưởi quả tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Khẩn trương rà soát, xác định vùng có thể đề nghị cấp mã số vùng trồng 

ngay trong tháng 4 năm 2022 (Diện tích trồng bưởi phải từ 10 ha sẽ được làm 

hồ sơ cấp mã số vùng trồng). Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu xuất khẩu xuất bưởi sang Hoa Kỳ lập hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng 

(theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát 

vùng trồng) và lập hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói (theo TCCS 

775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói). Hồ sơ đề 

nghị cấp mã số vùng trồng gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & 

PTNT) trước ngày 22/4/2022 để gửi Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu:VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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