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

TỈNH GIA LAI 

Số:        /UBND-NL 

V/v tăng cường công tác quản 

lý mã số vùng trồng và cơ sở 

đóng gói nông sản phục vụ 

xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Gia Lai, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ 

sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. 

Nhằm đẩy mạnh việc thiết lập, quản lý, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng 

gói nông sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, góp phần định hướng người nông dân thực 

hành sản xuất theo tiêu chuẩn, thúc đẩy xuất khẩu nông sản hàng hóa có thế mạnh của 

tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu 

việc xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào các 

chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện tốt công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản 

phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022. Nghiên 

cứu tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để khuyến 

khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng 

hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Chú trọng, đẩy mạnh công tác khuyến nông, đặc biệt là công tác tập huấn cho 

nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn 

và hiệu quả; ghi chép và hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục 

vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh việc 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc duy trì đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo 

quy định của nước nhập khẩu tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số. 

- Chủ động phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật đẩy mạnh việc thiết lập và đảm 

bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các địa 

phương trong tỉnh để phục vụ công tác mở cửa thị trường, giải quyết các rào cản kỹ 

thuật và xử lý các thông báo không tuân thủ quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực 

phẩm hoặc phòng chống Covid-19… 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, 

lồng ghép các chương trình, đề tài, dự án gắn với việc thiết lập, quản lý, giám sát sản 

xuất ở các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các địa phương trong tỉnh. Tăng cường 

áp dụng công nghệ thông tin để quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh 

trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia do Cục Bảo vệ thực vật xây dựng để đảm bảo sử 

dụng dữ liệu hiệu quả và truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, minh bạch.  
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2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao và chỉ đạo tại: Văn bản số 156/UBND-NL ngày 22/01/2022 về tăng 

cường quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa 

bàn tỉnh; Văn bản số 341/UBND-NL ngày 25/02/2022 về việc đẩy mạnh sử dụng phân 

bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

- Bố trí nguồn lực (nhân lực, tài chính) và chủ động phối hợp với Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đẩy mạnh việc thiết 

lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương; trong đó chú trọng: 

+ Tập huấn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân liên quan; thực hiện các 

chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng các biện pháp quản lý 

sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã 

được cấp mã số. 

+ Chủ động kiểm tra, rà soát những diện tích đảm bảo theo tiêu chuẩn làm hồ sơ 

xin cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói của tổ chức, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu 

phục vụ xuất khẩu theo quy định. 

+ Bố trí cán bộ đầu mối và có phương án chuyển giao khi có sự thay đổi vị trí 

công tác để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng 

gói tại địa phương. 

 - Lồng ghép các chương trình, đề tài, dự án... gắn với việc thiết lập, quản lý, giám 

sát sản xuất ở các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương nhằm hỗ trợ cho các 

tổ chức cá nhân trang thiết bị, vật tư và ứng dụng số hóa trong thiết lập, quản lý, giám 

sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo truy xuất nguồn gốc: Minh bạch thông tin 

sản phẩm; nhận diện nguy cơ, có biện pháp ngăn chặn kịp thời nguy cơ tiềm ẩn có thể 

phát sinh trong quá trình sản xuất gây mất an toàn; cung cấp thông tin chính xác, kịp 

thời chủ động hội nhập và tham gia vào chuỗi liên kết cung ứng hàng hóa. 

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản 

lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại địa phương; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện; chủ động 

xử lý những vướng mắc phát sinh; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên;       

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);                                   
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL.     
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kpă Thuyên 
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