
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND -NN Đình Lập, ngày      tháng 4 năm 2022 
 

V/v triển khai Chương trình xuất 

khẩu quả bưởi sang Hoa Kỳ  

 

 

 

 Kính gửi: - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 562/SNN-TTBVTV ngày 05/4/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Chương trình xuất khẩu quả 

bưởi sang Hoa Kỳ  

Để người sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn 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 yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Phòng Nông nghiệp và PTNT 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

tăng cường công tác 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). 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 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; Cập nhật, thông tin đến người dân, doanh 

nghiệp sản xuất và xuất khẩu  bưởi trên địa bàn các quy định của nước nhập 

khẩu để có định hướng sản xuất phù hợp.  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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TÓM TẮT MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHÍNH VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT  

ĐỐI VỚI BƯỞI QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ 

(Dự thảo) 

1. Các loại sinh vật gây hại mà Hoa Kỳ quan tâm 

Côn trùng 

Diptera: Tephritidae Bactrocera dorsalis 

Zeugodacus cucurbitae 

Lepidoptera:  Yponomeutidae Prays endocarpa 

Nấm  

Hypocreales: Nectriaceae Cylindrocarpon lichenicola 

Botrysphaeriales: Phyllostictaceae Phyllosticta citriasiana 

 

2. Các biện pháp quản lývà xử lý 

- Tất cả các vùng trồng và nhà đóng gói phải được đăng ký (cấp mã số) với 

Cục Bảo vệ thực vật. 

- Không được nhiễmcác loài Aceria litchi, Phytophthora litchi, 

Macrophoma mangiferae, Xanthomonas campestris pv. 

mangiferaeindicae, Cylindrocarpon lichenicola,Phyllosticta 

citriasiana,trưởng thành và nhộng của Lepidoptera 

- Áp dụng các biện pháp sau đối với nấm Cylindrocarpon lichenicola và 

Phyllosticta citriasiana 

 Loại bỏ tất cả quả rụng trước khi vào nhà đóng gói  

 Phải rửa, chải và khử khuẩn bề mặt qua, xử lý bằng thuốc trừ nấm (ví 

dụ như: Imazalil and /or thiabendazole) theo liều khuyến cáo (trong 

Hướng dẫn xử lý của APHIS) và bọc sáp. 

 Loại bỏ hết lá, cuống và các bộ phận khác của cây (trừ cuống quả 

ngắn hơn 1 inch vẫn còn gắn vào quả. 

- Phải xử lý chiếu xạ với với liều tối thiểu là 150 Gy 

- Trong phần khai báo bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 

phải ghi rõ không nhiễm nấmCylindrocarpon lichenicola và Phyllosticta 

citriasiana. 
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