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Số:          /SNN- TT&CN 

V/v thông báo mã số cơ sở đóng 

gói khoai lang tại Cao Bằng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 16 tháng 02  năm 2023 

 

 

Kính gửi:    - Công ty TNHH Gia Phúc Cao Bằng; 

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 317/BVTV-HTQT, ngày 

07 tháng 02 năm 2023 của Cục Bảo vệ thực vật về việc quản lý cơ sở đóng gói 

khoai lang tại Cao Bằng, theo đó, cơ sở đóng gói khoai lang của Công ty TNHH 

Gia Phúc Cao Bằng, địa chỉ tại Tổ dân phố 3, thị trấn Hoà Thuận, huyện Quảng 

Hoà, tỉnh Cao Bằng đã đáp ứng quy định của Nghị định thư. Theo quy định, Cục 

Bảo vệ thực vật sẽ thông tin về cơ sở đóng gói này cho Tổng cục Hải quan 

Trung Quốc (GACC) phê duyệt, sau khi nhận được kết quả phê duyệt từ phía 

GACC, Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi 

thông báo kết quả đến Công ty. 

Nhằm đáp ứng các quy định trong “Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch 

thực vật đối với khoai lang xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Công ty TNHH Gia Phúc Cao Bằng có trách nhiệm đảm bảo cơ sở 

đóng gói đề nghị cấp mã số luôn duy trì tình trạng tuân thủ đúng các quy định 

của Việt Nam và Trung Quốc; thường xuyên cập nhật các thông tin quy định 

mới về quản lý mã số cơ sở đóng gói; theo dõi, ghi chép đầy đủ sổ theo dõi hàng 

ngày, kiểm soát dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trước khi xuất khẩu theo quy 

định của nước nhập khẩu; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc 

kiểm tra, giám sát cơ sở đóng gói đề nghị cấp mã số, đặc biệt trong quản lý sinh 

vật gây hại và dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trên cây Khoai lang. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

2.1. Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Hoà chỉ đạo các phòng chuyên môn 

giám sát, kiểm tra cơ sở đóng gói khoai lang trên địa bàn đề nghị cấp mã số đã 

đáp ứng yêu cầu Nghị định thư luôn tuân thủ theo quy định của Nghị định thư cụ 

thể: Thực hiện đúng về quy trình đóng gói xuất khẩu; theo dõi, ghi chép đầy đủ 

các sổ theo dõi của cơ sở đóng gói về nguồn gốc nông sản, vệ sinh cơ sở đóng 
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gói, phòng cháy chữa cháy, thời gian hiệu chỉnh máy móc thiết bị… đảm bảo cơ 

sở đóng gói luôn duy trì tình trạng đáp ứng được các quy định tại Tiêu chuẩn cơ 

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

gói; đồng thời rà soát quỹ đất để hình thành vùng sản xuất cây khoai lang tại địa 

bàn. 

2.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố còn lại:  

- Thông báo đến Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và nhân dân về thông tin 

của cơ sở đóng gói khoai lang tại Cao Bằng do Công ty TNHH Gia Phúc Cao 

Bằng làm đại diện (Theo phụ lục kèm theo công văn này). 

- Tổ chức rà soát diện tích đất trồng phù hợp với các loại cây trồng đặc sản, 

đặc hữu và tuyên truyền, vận động nhân dân quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng nhất là cây (khoai lang tím) để phục vụ cơ sở đóng gói xuất khẩu tại Cao 

Bằng. 

- Rà soát lại diện tích trồng khoai lang hiện có trên địa bàn quản lý, nếu đủ 

điều kiện hình thành vùng để thực hiện cấp mã số vùng trồng thì thực hiện theo 

quy định tại mục I Công văn số 2566/SNN-TT&CN, ngày 14/11/2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp phải khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 

hồi về Sở Nông nghiệp và PTNT để kịp thời phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ; PGĐ (đ/c Truân) 

- Lưu: VT, TT&CN. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 Nguyễn Thái Hà 
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PHỤ LỤC 

Danh sách cơ sở đóng gói khoai lang xuất khẩu 

(Kèm theo Công văn số            /CV-TT&CN ngày       /02/2023 của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi) 

 

STT Tên cơ sở đóng gói Địa chỉ Mã số 

Tên 

sản 

phẩm 

Thông tin người 

đại diện 
Thị trường 

1 
Công ty TNHH Gia 

Phúc Cao Bằng 

Tổ dân phố 3, thị trấn Hoà 

Thuận, huyện Quảng Hoà, 

tỉnh Cao Bằng 

Thông báo và hướng 

dẫn khi GACC 

thông tin 

Khoai 

lang 

Đinh Quốc Việt  

(0989974398) 
Trung Quốc 
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