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     BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số:     /2014 /TT-BNNPTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày         tháng      năm 2014 

 

THÔNG TƯ 

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá 

cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

 

 Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 

25/11/2013 được chủ tịch nước công bố ngày 6/12/2013. 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ 

tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật. 

 

Chương I 

QUI ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất 

khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân (dưới đây gọi tắt là chủ vật 

thể) trong nước và nước ngoài có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và 

sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (dưới đây gọi tắt là vật thể) 

tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ 

1. Nhập khẩu: bao gồm các hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái nhập lô vật 
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thể, chuyển cửa khẩu và chuyển vào kho ngoại quan  

2. Xuất khẩu: bao gồm các hoạt động xuất khẩu, tạm xuất, tái xuất khẩu lô 

vật thể 

3. Chủ vật thể: là tổ chức, cá nhân có quyền hoặc được ủy quyền sở hữu hoặc 

sử dụng hoặc trực tiếp vận chuyển, quản lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.  

4. Lô vật thể: là một lượng nhất định của vật thể có các điều kiện và yếu tố 

giống nhau về khả năng nhiễm dịch. 

Điều 4. Yêu cầu chung về việc kiểm dịch thực vật 

1. Kiểm tra nhanh chóng, phát hiện chính xác đối tượng kiểm dịch thực vật, 

đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam và sinh vật gây hại lạ trên vật thể xuất 

khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu.  

2. Quyết định biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời đối với vật thể nhiễm đối 

tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam và sinh vật 

gây hại lạ. 

3. Căn cứ điều kiện thực tế, cơ quan kiểm dịch thực vật ở trung ương tổ 

chức việc thực hiện xã hội hóa kiểm dịch thực vật xuất khẩu. 

Điều 5. Kiểm dịch thực vật theo điều ước quốc tế 

Trong trường hợp Việt Nam ký kết văn bản hợp tác song phương hoặc đa 

phương bao gồm Hiệp định, Thỏa thuận, Bản ghi nhớ, Nghị định thư và các văn 

bản tương đương khác, việc kiểm dịch thực vật sẽ được tiến hành theo cam kết 

tại từng văn bản hợp tác cụ thể song phải đảm bảo các tiêu chí kiểm tra được 

xây dựng trên cơ sở hài hòa và phù hợp với các qui định về kiểm dịch thực vật 

của mỗi nước. 
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Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU 

Điều 6. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu 

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu bao gồm các giấy tờ sau: 

1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (Phụ lục 1).  

2. Bản khai kiểm dịch thực vật:  Áp dụng đối với vật thể nhập khẩu vận 

chuyển bằng đường biển trước khi cập cảng  (Phụ lục 2). 

3. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có 

thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. 

4. Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo qui định. 

5. Vận đơn: Áp dụng đối với vật thể nhập khẩu bằng đường biển (Bản sao 

chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu).  

6. Phiếu đóng gói/Bản kê chi tiết hàng hóa: Bản sao chụp và xuất trình bản 

chính để đối chiếu.  

7. Giấy ủy quyền của chủ vật thể: Áp dụng trong trường hợp chủ vật thể ủy 

quyền cho người khác thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật (Bản chính). Đối với 

vật thể nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới hoặc lối mở đường bộ, không yêu 

cầu giấy ủy quyền của chủ vật thể. 

8. Hợp đồng mua bán, thư tín dụng, hợp đồng ủy thác (nếu có) (Bản sao 

chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu). 

Điều 7. Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu 

1. Đăng ký kiểm dịch thực vật 

Chủ vật thể nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu 

tại cơ quan kiểm dịch thực vật. 
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2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

3. Kiểm tra vật thể  

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa 

điểm, thời gian và bố trí cán bộ kiểm tra lô vật thể  

a) Kiểm tra sơ bộ 

Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở, kích 

thước, khối lượng lô vật thể, khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn 

nấp. Thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể. 

b)  Kiểm tra chi tiết 

Cán bộ kiểm dịch thực vật tiến hành kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng 

theo qui định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật. 

Trường hợp vật thể được vận chuyển bằng container bị nhiễm đối tượng 

kiểm dịch thực vật thì kiểm tra 100% số container đối với 03 lô tiếp theo tính từ 

lô bị nhiễm dịch, nếu không phát hiện bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, từ 

lô thứ 4 trở đi, việc kiểm tra được thực hiện theo qui trình thông thường.  

Thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại. 

Phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại đã thu thập được.  

4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 

a) Lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng 

phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, cơ quan Kiểm dịch thực 

vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển 

nội địa (Mẫu giấy tại phụ lục 3) cho lô vật thể theo qui định.  
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b) Trường hợp phát hiện lô vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, 

đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, cơ quan kiểm 

dịch thực vật quyết định áp dụng các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật phù 

hợp theo qui định.  

c) Trường hợp với lô vật thể được vận chuyển bằng tàu biển có chiều cao 

khoang chứa hàng từ 3m trở lên, phải chia thành nhiều lớp để kiểm tra thì sau 

khi kiểm tra mỗi lớp căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan kiểm dịch thực vật 

cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật cho khối lượng vật thể  đã kiểm tra 

(phụ lục 4). Sau khi hoàn tất kiểm tra toàn bộ lô vật thể, Cơ quan kiểm dịch thực 

vật căn cứ vào các kết quả kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 

nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể. 

5. Lưu giữ mẫu vật thể, mẫu sinh vật gây hại và hồ sơ kiểm dịch thực 

vật 

Việc lưu mẫu, gửi mẫu, vận chuyển mẫu và huỷ mẫu vật thể hoặc mẫu sinh 

vật gây hại; lưu giữ hồ sơ về kiểm dịch thực vật theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 8. Thông báo kiểm dịch thực vật  

1.  Thông báo cho nước xuất khẩu 

Cơ quan kiểm dịch thực vật trung ương sẽ thông báo cho cơ quan kiểm dịch 

thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu trong các trường hợp sau: 

a) Vật thể nhập khẩu bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải 

kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ và biện pháp kiểm dịch thực vật 

được áp dụng để xử lý; 

b) Vật thể nhập khẩu chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam;  

c) Vật thể nhập khẩu không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 



6 

 

d) Vật thể nhập khẩu vi phạm các qui định khác về kiểm dịch thực vật nhập 

khẩu của Việt Nam 

2.  Thông báo cho chủ vật thể và cơ quan khác có liên quan  

Cơ quan Kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu sẽ thông báo cho chủ vật thể 

hoặc cơ quan khác có liên quan trong những trường hợp sau: 

a) Vật thể nhập khẩu bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng 

phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ và biện pháp xử lý kiểm 

dịch thực vật được áp dụng; 

b) Lô vật thể là giống cây trồng hoặc sinh vật có ích. 

 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU 

Điều 9. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu 

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu bao gồm các giấy tờ sau: 

1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu (Phụ lục 5).  

2. Giấy ủy quyền của chủ vật thể: Áp dụng trong trường hợp chủ vật thể ủy 

quyền cho người khác thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật (Bản chính). Đối với 

vật thể xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới hoặc lối mở đường bộ, không yêu 

cầu giấy ủy quyền của chủ vật thể.  

3. Phiếu đóng gói / Bản kê chi tiết hàng hóa: Bản sao chụp và xuất trình 

bản chính để đối chiếu. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu 

1. Đăng ký kiểm dịch thực vật 

Chủ vật thể nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký cho cơ quan kiểm dịch thực 

vật nơi gần nhất. 
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2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

3. Kiểm tra vật thể  

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa 

điểm (tại cơ sở sản xuất, nơi xuất phát, nơi bảo quản ở sâu trong nội địa, cửa 

khẩu xuất), thời gian và bố trí cán bộ kiểm tra lô vật thể.  

a) Kiểm tra sơ bộ 

Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở, kích 

thước, khối lượng lô vật thể , khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn 

nấp. Thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể. 

b) Kiểm tra chi tiết 

Cán bộ kiểm dịch thực vật tiến hành kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng 

theo qui định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật. 

Thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại . 

Phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại đã thu thập được.  

4. Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật 

a) Lô vật thể đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu thì cơ 

quan Kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Mẫu giấy tại 

phụ lục 6) / Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu (Mẫu giấy tại phụ 

lục 7) theo qui định. 

Trường hợp vật thể xuất khẩu bằng đường biển hoặc hàng không, chủ vật thể 

nộp bản sao vận đơn và xuất trình bản chính để đối chiếu khi yêu cầu cơ quan 

kiểm dịch thực vật xác nhận vào Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật các thông 
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tin nêu trong vận đơn. Chủ vật thể chỉ nộp vận đơn cho cơ quan kiểm dịch thực 

vật khi vật thể đã được kiểm tra và đủ điều kiện xuất khẩu theo qui định. 

b) Lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập 

khẩu thì cơ quan kiểm dịch thực vật không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực 

vật đồng thời thông báo cho chủ vật thể biết. 

5. Lưu giữ mẫu vật thể, mẫu sinh vật gây hại và hồ sơ kiểm dịch thực vật 

Việc lưu mẫu, gửi mẫu, vận chuyển mẫu và huỷ mẫu vật thể hoặc mẫu sinh 

vật gây hại; lưu giữ hồ sơ về kiểm dịch thực vật theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Chương IV 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUÁ CẢNH 

Điều 11. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật quá cảnh 

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật quá cảnh bao gồm các giấy tờ sau: 

1.  Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (Phụ lục 1) 

2.  Giấy ủy quyền của chủ vật thể: Áp dụng trong trường hợp chủ vật thể ủy 

quyền cho người khác thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật.  

3.  Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy thác hoặc thư tín dụng  (Bản sao 

chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu). 

4. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do nước xuất khẩu cấp  

5. Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật quá cảnh 

1. Đăng ký kiểm dịch thực vật 

Chủ vật thể nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật với cơ quan 

kiểm dịch thực vật. 
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2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

3. Kiểm tra vật thể  

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa 

điểm, thời gian và bố trí cán bộ kiểm tra lô vật thể  

a) Kiểm tra sơ bộ 

Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở, kích 

thước, khối lượng lô vật thể, khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn 

nấp. Thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể. 

b) Kiểm tra chi tiết 

Kiểm tra tình trạng bao gói và độ nguyên vẹn của lô hàng. 

Phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại đã thu thập được.  

4. Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật 

a) Lô vật thể đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật quá cảnh theo quy định 

thì cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập 

khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể đó.   

b) Trường hợp phát hiện lô vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 

hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ thì cơ quan 

kiểm dịch thực vật quyết định và áp dụng các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật 

phù hợp theo quy định.  

c) Trường hợp tình trạng bao gói của lô vật thể không đảm bảo thì chủ vật 

thể phải bao gói lại.  
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5. Lưu giữ mẫu vật thể, mẫu sinh vật gây hại và hồ sơ kiểm dịch thực vật 

Việc lưu mẫu, gửi mẫu, vận chuyển mẫu và huỷ mẫu vật thể hoặc mẫu 

sinh vật gây hại; lưu giữ hồ sơ về kiểm dịch thực vật theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

CHƯƠNG V 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT SAU NHẬP KHẨU 

Điều 13.  Vật thể phải thực hiện kiểm dịch thực vật sau nhập. 

1.  Sinh vật có ích 

2.  Hom giống, cây giống, củ giống, hạt giống, cành ghép và mắt ghép 

quy định phải qua kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu theo kết quả phân tích nguy 

cơ dịch hại.  

Điều 14.  Số lượng, khối lượng nhập khẩu để thực hiện kiểm dịch 

thực vật sau nhập khẩu 

1. Sinh vật có ích: Số lượng sẽ được quy định cụ thể trong báo cáo phân 

tích nguy cơ dịch hại  

2. Hom, chồi giống, cây, củ: 30 – 50 cá thể 

3. Cành, mắt ghép: 10 – 20 cành 

4. Hạt giống: Số lượng sẽ được quy định cụ thể trong báo cáo phân tích 

nguy cơ dịch hại  

 Điều 15. Nội dung kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 

 Toàn bộ lô vật thể sau khi đã hoàn thiện thủ tục KDTV tại của khẩu 

nhập phải chuyển đến khu cách ly kiểm dịch vật sau nhập khẩu để kiểm tra: 

1. Đối với giống cây trồng: Kiểm tra sinh vật gây hại tiềm ẩn thuộc danh 

mục đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam và 

các sinh vật gây hại lạ khác. 
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2.  Đối với sinh vật có ích: Kiểm tra độ an toàn của sinh vật có ích theo 

các chỉ tiêu, tiêu chuẩn hiện hành áp dụng cho sinh vật có ích nhập khẩu. 

Điều 16. Quy trình kiểm tra sau nhập khẩu 

1. Kiểm tra sơ bộ 

Kiểm tra sơ bộ tình trạng của lô vật thể, vào sổ các thông tin liên quan và 

kết quả kiểm tra tại cửa khẩu. 

2. Kiểm tra lô vật thể 

a)  Đối với giống cây trồng 

Kiểm tra định kỳ 7 ngày một lần hoặc kiểm tra đột xuất sinh vật gây hại 

tiềm ẩn trên giống cây trồng trong khu cách ly kiểm dịch thực vật; 

b) Đối với sinh vật có ích 

Kiểm tra độ thuần của lô vật thể. 

Kiểm tra tính chuyên tính ký chủ của lô vật thể. 

Đối với côn trùng có ích, kiểm tra, theo dõi hàng ngày tình trạng lô vật 

thể, thu thập các cá thể bị chết để kiểm tra ký sinh bậc 2. 

3. Trả lời kết quả kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 

Khi hết thời gian theo dõi theo quy định, cơ quan kiểm dịch thực vật sau 

nhập khẩu báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch thực vật trung ương  

xem xét, quyết định. 

4. Lưu giữ mẫu vật thể, mẫu dịch hại và hồ sơ kiểm dịch thực vật sau 

nhập khẩu 

Việc lưu mẫu vật thể, mẫu dịch hại và lưu giữ hồ sơ về kiểm dịch thực vật 

theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Điều 17.  Thời gian kiểm tra theo dõi 

 Thời gian kiểm tra, theo dõi kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu đối với 

từng loại giống cây trồng và sinh vật có ích như sau: 

1. Chồi, hom, cành, mắt ghép: 1 - 2 năm; 

2. Cây: 6 đến 12 tháng; 

3. Củ giống: 1 chu kỳ sinh trưởng; 

4. Sinh vật có ích: 6 đến 12 tháng; 

5. Hạt giống: 6 tháng đến 24 tháng. 

Điều 18.  Biện pháp xử lý đối với trường hợp lô vật thể bị phát hiện 

nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt 

Nam hoặc sinh vật gây hại lạ. 

1. Đối với giống cây trồng: nếu phát hiện thấy đối tượng kiểm dịch thực 

vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, toàn bộ lô 

vật thể sẽ bị tiêu hủy. 

2. Đối với sinh vật có ích: nếu không đáp ứng được các chỉ tiêu theo quy 

định hiện hành, toàn bộ lô vật thể sẽ bị tiêu hủy.  

 

CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 19. Trách nhiệm của Cục Bảo vệ thực vật 

Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch thực vật được qui định tại Thông tư 

này. 

Điều 20. Trách nhiệm của các đơn vị kiểm dịch thực vật  

Thực hiện kiểm tra, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận và lưu hồ sơ theo quy 

định. 
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Điều 21. Trách nhiệm của chủ vật thể 

1) Chấp hành các quy định nêu tại Thông tư này và các quy định của pháp 

luật về kiểm dịch thực vật. 

2) Phối hợp và tạo điều kiện cho cán bộ kiểm dịch thực vật thực hiện các 

qui định tại Thông tư này và các qui định về kiểm dịch thực vật hiện hành. 

3) Thực hiện các quy định trong Giấy phép kiểm dịch thực vật, Giấy chứng 

nhận kiểm dịch thực vật được cấp. 

4) Nộp phí và lệ phí kiểm dịch thực vật theo quy định hiện hành. 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Bãi bỏ Thông 

tư 65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn qui định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. 

Bãi bỏ mẫu giấy 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 tại phụ lục I Thông tư 14/2012/TT-

BNNPTNT ngày 27/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật. 

Điều 23. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Cục Bảo vệ thực vật) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./. 

 

Nơi nhận:        

- Văn phòng Chính phủ;    

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT;                                                                                                                   

- Công báo, Website Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; 

- Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục BVTV 

- Lưu VT, KHCN.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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Phụ lục 1: Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

                                                ..................ngµy.........th¸ng...........n¨m.......... 

GiÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch (*) 

KÝnh göi: ............................................. (**)…………………. 

Tªn tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký:  

Địa chỉ:   

§iÖn tho¹i:.................................................Fax/E-mail:  

Sô Giấy CMND: Ngày cấp: ........................Nơi cấp: ................. 

§Ò nghÞ quý c¬ quan kiÓm dÞch l« hµng nhập khẩu sau (***): 

1. Tªn hµng:  ............................................................... Tên khoa học: ………………….....….. 

Cơ sở s¶n xuÊt:  ......................................................................................................................  

Mã số (nếu có): ......................................................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................  

2.  Sè lîng và loại bao bì:  ........................................................................................................  

3. Khối lîng tÞnh:  ....................... …………………………Khối lîng c¶ b×: ........................ 

4. Sè hîp ®ång hoÆc sè chøng tõ thanh to¸n (L/C, TTr…):  .......................................................  

5. Tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt khÈu: ..................................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................  
6. Níc xuÊt khÈu: .....................................................................................................................  
7. Cöa khÈu xuÊt: ........................................................................................................................  
8. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu: ..................................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................  

9. Cửa khẩu nhập: ................................................................................................................   
10. Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn:  ......................................................................................................  
11.  Môc ®Ých sö dông:  ..............................................................................................................  
12.  GiÊy phÐp kiÓm dÞch nhËp khÈu (nÕu cã): ...........................................................................  

13.  §Þa ®iÓm kiÓm dÞch:  ...........................................................................................................  
14.  Thêi gian kiÓm dÞch:  ...........................................................................................................  
15.  Sè b¶n GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch cÇn cÊp:  ......................................................................  
16. Nơi hàng đến:.......................................................................................................................... 
        Chóng t«i xin cam kÕt: B¶o qu¶n nguyªn tr¹ng hµng ho¸ nhËp khÈu, ®a vÒ ®óng ®Þa 
®iÓm, ®óng thêi gian ®îc ®¨ng ký vµ chØ ®a hµng ho¸ ra lu th«ng sau khi ®îc quý C¬  
quan cÊp GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch (****). 

                                                                                       Tæ chøc c¸ nh©n ®¨ng ký 

                                                                          (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) 
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X¸c nhËn cña C¬ quan KiÓm dÞch 

§ång ý ®a hµng ho¸ vÒ ®Þa ®iÓm:............................................................... 

®Ó lµm thñ tôc kiÓm dÞch vµo håi ........giê ngµy ...... th¸ng......n¨m............. 

Lô hàng chỉ được thông quan sau khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch 

 Vµo sæ sè.................., ngµy........th¸ng .....n¨m ........... 

 ..............................(*).............................                 

  (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) 

 

 

 

 

 

 

 

X¸c nhËn cña C¬ quan H¶i quan 

(trong trêng hîp l« hµng kh«ng ®îc nhËp khÈu) 

L« hµng kh«ng ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam v× lý do:.................................... 

............................................................................................................................. 

  ..........., ngµy ....th¸ng ... n¨m ..... 

 Chi côc H¶i quan cöa khÈu............................. 

 (Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn) 

         

 

 

 

 

(*)  §¨ng ký theo MÉu nµy ®îc thÓ hiÖn trªn 2 mÆt cña tê giÊy khæ A4; 

(**)  Tªn c¬ quan KiÓm dÞch; 

(***)  Ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu chÝ theo ®óng thø tù vµ khai c¸c tiªu chÝ thÝch hîp ®èi víi l« hµng; 

(****)  Cam kÕt nµy chØ ghi khi ®¨ng ký kiÓm dÞch ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu; 

Lu ý:  C¸ nh©n ®¨ng ký kh«ng cã con dÊu ph¶i ghi râ sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, ngµy th¸ng vµ 
n¬i cÊp.                                               
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Phụ lục 2: Bản khai kiểm dịch thực vật 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 

 

b¶n khai kiÓm dÞch thùc vËt 

Declaration for phytosanitary inspection 

Tªn tµu:.....................................................        Quèc tÞch:..................................... 
Name of ship                                                    Nationality 

Tªn thuyÒn trëng:...................................       Sè hµnh kh¸ch:.............................. 
Master’s name:                                                Number of passengers 

Sè thuyÒn viªn:..........................................       
Number of crew:                                              

C¶ng rêi cuèi cïng:..................................       C¶ng ®Õn tiÕp theo:........................ 
Port of arrival from                                        Next port 

C¶ng bèc hµng ®Çu tiªn vµ ngµy rêi c¶ng ®ã: 
The first port of loading and the date of departure................................................ 

Tªn, sè lîng, khèi lîng vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt nhËn ë c¶ng ®Çu 
tiªn: 

Name, quantity and weight of regulated article loaded at the first port:.............. 

 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
Tªn, sè lîng, khèi lîng vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt nhËn ë c¸c c¶ng 
trung gian vµ tªn c¸c c¶ng ®ã:  
Name, quantity and weight of regulated article loaded at the intermediate ports and the 

names of these ports: 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
Tªn, sè lîng, khèi lîng vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt cÇn bèc dỡ ë 

c¶ng nµy: 
Name, quantity and weight of  regulated article  to be discharged at this port: 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
      ThuyÒn trëng cam ®oan nh÷ng ®iÒu khai ë trªn lµ ®óng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm 
chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm dÞch thùc vËt. 
     The Master guarantees the correctness of the above mentioned declarations 

and his responsibility for entirely by the said regulations on plant quarantine. 

                                                     ................., ngµy ,,,.. th¸ng.... n¨m 20..... 
                                                                       Date 

ThuyÒn trëng ( ®¹i lý hoÆc sü quan ) 

                                                             Master ( Authorized agent or officer
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Phụ lục 3: Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận 

chuyển nội địa 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 
 

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN) 

(TÊN CƠ QUAN KDTV) 
 

 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
..............., ngµy.......th¸ng.......n¨m..........  

GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch thùc vËt 
nhËp khÈu, qu¸ c¶nh vµ vËn chuyÓn néi ®Þa 

 Sè: ............. /KDTV 
CÊp cho:  .....................................................................................................................................  
§Þa chØ:  ......................................................................................................................................   
§iÖn tho¹i: ..................................................................................................................................  
CĂN CỨ CẤP GIẤY:  

  GiÊy phÐp kiểm dịch thực vật (KDTV) nhËp khÈu số …….ngày ……../…../……….. ;  

  GiÊy ®¨ng ký KDTV;   GiÊy chøng nhËn KDTV cña níc xuÊt hµng;  

  KÕt qu¶ kiÓm tra, ph©n tÝch gi¸m ®Þnh trong  phßng thÝ nghiÖm; 

  DÊu xö lý vËt liÖu ®ãng gãi b»ng gç cña níc xuÊt khÈu; 

  C¨n cø kh¸c: ……………………………………………………………………………….. 

CHỨNG NHẬN: 

Nh÷ng vËt thÓ thuéc diÖn KDTV(vËt thÓ) sau ®©y:  ...................................................................  
Sè lîng:  ....................................................................................................................................  

Khối lîng: ………………………(viÕt b»ng ch÷)..................................................................... 

Sè vËn ®¬n:.................................................................................................................................. 
Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn: . ...........................................................................................................  
N¬i ®i:  ........................................................................................................................................   
N¬i ®Õn:  .....................................................................................................................................  

 Cha ph¸t hiÖn dÞch h¹i thuéc diÖn ®iÒu chØnh cña ViÖt Nam; 

 Ph¸t hiÖn loµi ……………………………. lµ dÞch h¹i thuéc diÖn ®iÒu chØnh cña ViÖt 

Nam. L« vËt thÓ ®· ®îc xö lý ®¶m b¶o tiªu diÖt triÖt ®Ó dÞch h¹i trªn; 

 Ph¸t hiÖn dÞch h¹i l¹. L« vËt thÓ ®· ®îc xö lý ®¶m b¶o tiªu diÖt triÖt ®Ó dÞch h¹i trªn; 

 L« vËt thÓ trªn ®îc phÐp chë tíi: …………………………………………………….. 

QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TRONG KHI GỬI VÀ NHẬN HÀNG: 

 L« vËt thÓ ®îc phÐp gieo trång, sö dông t¹i ®Þa ®iÓm quy ®Þnh trªn; 

 L« vËt thÓ ®îc phÐp qu¸ c¶nh l·nh thæ ViÖt Nam theo lé tr×nh trªn vµ ph¶i tu©n thñ 

mäi quy ®Þnh vÒ KDTV qu¸ c¶nh cña ViÖt Nam; 

 B¸o ngay cho c¬ quan KDTV/Bảo vệ thực vật n¬i gÇn nhÊt khi ph¸t hiÖn dÞch h¹i 

thuéc diÖn ®iÒu chØnh cña ViÖt Nam (trong qu¸ tr×nh bèc dì, vËn chuyÓn, sö dông, gieo 

trång, ….); 

 §iÒu kiÖn kh¸c: ……………………………………………………………………….. 

   Thñ trëng c¬ quan 
 (Ký tªn, ®ãng dÊu) 

 
Ghi chó: Nghiªm cÊm viÖc chë hµng ®Õn ®Þa ®iÓm kh¸c nÕu kh«ng ®îc phÐp cña c¬ quan KDTV. 
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Phụ lục 4: Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 

(tªn c¬ quan chñ qu¶n) 

(tªn c¬ quan kDTV) 

 

 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

..............., ngµy.......th¸ng.......n¨m..........  

GiÊy t¹m cÊp kÕt qu¶ kiÓm dÞch thùc vËt 

 Sè:.........../ KDTV 

CÊp cho: ........................................................................................................................................  

§Þa chØ:  ........................................................................................................................................  

Tªn vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt : ..................................................................................  

Sè lîng: .....................................  (viÕt b»ng ch÷) ……………………………………………… 

Khèi lîng: .................................. (viÕt b»ng ch÷) ……………………………………………… 

 ......................................................................................................................................................  

Số vận đơn:  ..................................................................................................................................  

§Þa ®iÓm ®Ó hµng:  ........................................................................................................................  

Ngµy kiÓm tra: ..............................................................................................................................  

KÕt qu¶ kiÓm dÞch thùc vËt (KDTV ): ..........................................................................................  

1. Vật thể nhập khẩu: 

 Cha ph¸t hiÖn dÞch h¹i thuéc diÖn ®iÒu chØnh cña ViÖt Nam hoÆc sinh vËt g©y h¹i l¹. 

Hµng ®îc phÐp bèc dì vµ vËn chuyÓn đến ………………………………………….; 
Trong qu¸ tr×nh bèc dì vµ vËn chuyÓn, nÕu ph¸t hiÖn dÞch h¹i thuéc diÖn ®iÒu chØnh 
cña ViÖt Nam hoÆc sinh vËt g©y h¹i l¹ th× chñ vËt thÓ ph¶i thùc hiÖn ngay c¸c biÖn 
ph¸p xö lý theo quy ®Þnh vÒ KDTV; 

  KiÓm tra bªn ngoµi l« hàng, cha ph¸t hiÖn dÞch h¹i thuéc diÖn ®iÒu chØnh cña ViÖt 

Nam hoÆc sinh vËt g©y h¹i l¹. Hµng được phép vËn chuyÓn ®Õn 

……………………………..  Chñ vËt thÓ ph¶i b¸o ngay cho Chi côc KDTV vïng 

……….®Ó hoµn tÊt thñ tôc KDTV; 

2. Vật thể xuất khẩu: 

 Lô hàng đã được kiểm dịch và đủ điều kiện xuất khẩu; 

 Được phép vận chuyển lên tàu. 
 

Chủ vật thể phải nộp Giấy chứng nhận KDTV chính thức cho cơ quan Hải quan để thay thế 

cho Giấy tạm cấp này ngay sau khi được cơ quan KDTV cấp. 

3. Có giá trị từ ngày ___ / ___ / ______ đến ngày___ / ___ / ______  

   Thñ trëng c¬ quan 

 (Ký tªn, ®ãng dÊu)
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Phụ lục 5: Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

                                                ................., ngµy.........th¸ng.......n¨m.......... 

GiÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch thùc vËt xuÊt khÈu/TÁI XUẤT KHẨU 
 

KÝnh göi: ................................................. ……………………. 
 

Tªn tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký:  

Địa chỉ:   
§iÖn tho¹i:.................................................Fax/E-mail:  
Sô Giấy CMND: Ngày cấp: ........................Nơi cấp: ................. 

§Ò nghÞ quý c¬ quan kiÓm dÞch l« hµng xuất khẩu sau : 

1. Tªn hµng:  ................................................................ Tên khoa học: ………………….....….. 

Cơ sở s¶n xuÊt:  ......................................................................................................................  

Mã số (nếu có): ......................................................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................  
2. Sè lîng vµ lo¹i bao b× : .........................................................................................................  

3. Khèi lîng tÞnh:  ..................................................... Khèi lîng c¶ b×:……………………… 
4. Ký m· hiÖu, sè hîp ®ång hoÆc LC :  ......................................................................................  
5. Ph¬ng tiÖn chuyªn chë:  ........................................................................................................  
6. Tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt khÈu:  ..................................................................................................  

§Þa chØ: ...................................................................................................................................  
7. Cöa khÈu xuÊt:  .......................................................................................................................  
8. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu:  .................................................................................................  

§Þa chØ: ...................................................................................................................................  
9. Cöa khÈu nhËp:  ......................................................................................................................  

10. Nước nhập khẩu:.................................................................................................................. 
11. Môc ®Ých sö dông:  ...............................................................................................................  
12. §Þa ®iÓm kiÓm dÞch:  ............................................................................................................  
13. Thêi gian kiÓm dÞch:  ............................................................................................................  
14. §Þa ®iÓm, thêi gian gi¸m s¸t xö lý (nÕu cã): ........................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

Sè b¶n GiÊy chøng nhËn KDTV cÇn cÊp:  .............................. b¶n chÝnh; ……..b¶n sao……… 
 Vµo sæ sè: .........ngµy  ....../....../......  

 C¸n bé KDTV nhËn giÊy ®¨ng ký    Tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký 

   (Ký vµ ghi râ hä tªn)  (Ký vµ ghi râ hä tªn) 
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Phụ lục 6: Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 
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Phụ lục 7: Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 
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Phụ lục 8: Sơ đồ quy trình kiểm dịch thực vật nhập khẩu  

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp nhận và kiểm tra 

hồ sơ 

 
Kiểm tra vật thể 

 

Kiểm tra 
 sơ bộ 

(kiểm tra bên 
ngoài, thu 

thập dịch hại) 

 Kiểm tra 
chi tiết 

(kiểm tra bên 
trong, lấy 

mẫu, thu thập 

dịch hại) 

Phân tích giám định 
 trong phòng thí nghiệm 

 
(côn trùng, cỏ dại, nấm bệnh, 

Tuyến trùng, vi khuẩn...) 

 
Cấp  

Giấy chứng 
nhận KDTV 

(nhập khẩu,quá 
cảnh, vận 

chuyển nội địa) 

Có 

Không 

 

Có phát hiện thấy đối 

tượng KDTV, đối tượng 

phải kiểm soát hoặc sinh 

vật gây hại lạ  không? 

Xử lý 

KDTV 

 
 

Giải 
phóng 
lô vật 
thể 
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Phụ lục 9: Sơ đồ quy trình kiểm dịch thực vật xuất khẩu  

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiếp nhận và kiểm tra 

hồ sơ 

Không 

Có 

 

Cấp  
Giấy chứng 

nhận KDTV 

Có đáp ứng yêu cầu của 
nước nhập  khẩu không? 

 
 

Không cấp 
Giấy chứng 
nhận KDTV  

 

 
Kiểm tra vật thể 

 

Kiểm tra 
 sơ bộ 

(kiểm tra bên 
ngoài, thu 

thập dịch hại) 

 

 Kiểm tra 
chi tiết 

(kiểm tra bên 
trong, lấy 

mẫu, thu thập 
dịch hại) 

 

Phân tích giám định 
 trong phòng thí nghiệm 

 
(côn trùng, cỏ dại, nấm bệnh, 

Tuyến trùng, vi khuẩn...) 
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Phụ lục 10: Sơ đồ quy trình kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu  

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2014 /TT-BNNPTNT ngày    tháng      

năm 2014 của Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phát hiện đối tượng KDTV, 

đối tượng phải kiểm soát, 

sinh vật gây hại lạ 

Không phát hiện đối tượng 

KDTV, đối tượng phải kiểm 

soát, sinh vật gây hại lạ 

Báo cáo Cục BVTV, 

thông báo cho chủ vật thể 

Tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ, vào sổ các 

thông tin liên quan đến lô vật thể 

Kiểm tra, theo dõi trong khu cách 

ly KDTV 
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