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Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Uỷ ban nhân dân xã Nhật Tiến; 

- HTX dịch vụ nông nghiệp và phát triển cây ăn quả 

xã Nhật Tiến. 

 

Thực hiện Công văn số 354/TTBVTV-TTBV&KDTV ngày 24/6/2022 của 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn về việc quản lý vùng trồng 

bưởi Diễn xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Theo đó vùng trồng bưởi Diễn xuất khẩu sang 

Hoa Kỳ của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và phát triển cây ăn quả xã Nhật Tiến 

đã đáp ứng TCCS 774:2020/BVTV, đủ điều kiện để gắn mã số vùng trồng. Tuy 

nhiên Việt Nam và Hoa Kỳ đang trong giai đoạn thống nhất điều kiện để xuất khẩu 

quả bưởi tươi từ Việt Nam. Cục bảo vệ thực vật đã gửi thông tin về vùng trồng cho 

Cơ quan Kiểm dịch động thực vật của Hoa Kỳ (APHIS) để chờ phê duyệt mã số và 

có hướng dẫn chi tiết ngay sau khi thống nhất xong các điều kiện cụ thể.  

Trong quá trình chờ phê duyệt mã số vùng trồng bưởi, UBND huyện đề nghị 

các cơ quan chuyên môn, UBND xã Nhật Tiến và HTX dịch vụ nông nghiệp và 

phát triển cây ăn quả xã Nhật Tiến thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND xã Nhật Tiến tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn và giám sát người dân, HTX tuân thủ theo bản Dự thảo tóm tắt 

một số qui định chính về kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi xuất khẩu sang 

Hoa Kỳ; khuyến cáo người dân thực hiện đúng về quy trình chăm sóc, thu hoạch 

để đảm bảo vùng trồng luôn được duy trì tình trạng đáp ứng được các quy định tại 

tiêu chuẩn cơ sở về Quy trình thiết lập và giám sát mã số vùng trồng (TCCS 

774:2020/BVTV). 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

Phối hợp với UBND xã Nhật Tiến, HTX dịch vụ nông nghiệp và phát triển 

cây ăn quả xã Nhật Tiến để tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ 

kỹ thuật tại địa phương, người nông dân ở vùng trồng bưởi thực hiện đúng về quy 

trình chăm sóc, thu hoạch quả bưởi.  

Theo dõi diễn biến dịch hại trên cây bưởi, đặc biệt là quản lý ruồi đục quả để 

chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; khuyến cáo người dân sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trong danh mục, tuân thủ nghiêm thời gian cách ly để đảm bảo vùng trồng 
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luôn được duy trì tình trạng đáp ứng được các quy định tại tiêu chuẩn cơ sở về Quy 

trình thiết lập và giám sát mã số vùng trồng (TCCS 774:2020/BVTV). 

Thường xuyên cập nhật các thông tin quy định mới về quản lý mã số vùng 

trồng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, 

quản lý sinh vật gây hại đặc biệt là quản lý ruồi đục quả và dư lượng thuốc BVTV. 

3. UBND xã Nhật Tiến  

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn người dân, 

HTX, doanh nghiệp về nội dung cấp mã số vùng trồng bưởi và tuân thủ theo bản 

Dự thảo tóm tắt một số qui định chính về kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi 

xuất khẩu sang Hoa Kỳ. 

Chỉ đạo khuyến nông viên theo dõi diễn biến dịch hại trên cây bưởi để chỉ 

đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả; khuyến cáo người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật trong danh mục, tuân thủ nghiêm thời gian cách ly. 

4. HTX dịch vụ nông nghiệp và phát triển cây ăn quả xã Nhật Tiến 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và phát triển cây ăn quả xã Nhật Tiến có 

trách nhiệm đảm bảo vùng trồng luôn duy trì tình trạng tuân thủ đúng các quy định 

của Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Thường xuyên cập nhật các thông tin quy định mới về quản lý mã số vùng 

trồng, ghi chép đầy đủ nhật ký canh tác. 

Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi xuất khẩu theo quy định 

của nước nhập khẩu. 

Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý 

sinh vật gây hại đặc biệt là quản lý ruồi đục quả và dư lượng thuốc BVTV. 

(Gửi kèm bản Dự thảo tóm tắt một số qui định chính về kiểm dịch thực vật 

đối với quả bưởi tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ) 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị nêu trên tích cực 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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