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V/v triển khai thực hiện công  tác 

cấp mã số vùng  trồng và cơ sở 
đóng gói nông sản tươi xuất khẩu 

 

 

Kính gửi:  
 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Căn cứ Công văn số 771/SNN-TT&BVTV, ngày 28/3/2022 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về tiếp tục triển khai thực hiện 

công  tác cấp mã số vùng  trồng và cơ sở đóng gói nông sản tươi xuất khẩu. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND các xã triển khai một số nội dung sau:    

1. Ủy ban nhân dân xã 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai 02 tiêu chuẩn cơ sở (Tiêu 
chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng; 
Tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở 

đóng gói) đến nông dân, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh 
nông sản xuất khẩu trên địa bàn quản lý biết, thực hiện. 

- Tổ chức triển khai “Hướng dẫn quy trình cấp mã số vùng trồng, cơ sở 
đóng gói” để phục vụ xuất khẩu nông sản đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ 

hợp tác, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, chế biến và xuất khẩu nông sản (theo 
phụ lục 1). 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng, thống kê thông tin vùng trồng 
nông sản, cơ sở đóng gói nông sản (rau, củ, quả, ..) trên địa bàn xã (theo phụ lục 

2). Trước mắt, tập trung triển khai thống kê thông tin của các loại quả tươi như: 
thanh long, xoài, chôm chôm, mít, chuối, sầu riêng, bơ, nhãn và dưa hấu. Tổng 

hợp danh sách vùng trồng cây ăn quả báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn). 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn cho các 
doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, chế biến 

và xuất khẩu nông sản trên địa bàn quản lý về các thủ tục, trình tự đăng ký cấp 
mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản theo quy định. 

- Tổng hợp danh sách vùng trồng cây ăn quả tham mưu UBND huyện 
thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật tỉnh) theo quy định. 
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- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với UBND các xã triển khai thực 
hiện tốt các nội dung tại Mục 1 của văn bản này. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo để Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, UBND các xã biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, các Phó CT UBND huyện; 
- Lưu VT-VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Vương Văn Mười 
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