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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 

12 tháng 02 năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 

33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 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 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 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 ban hành Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 

tháng 02 năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành 

nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 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 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-

BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý 

vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Phí 

Tổ chức, cá nhân hành nghề xử lý vật thể phải nộp phí thẩm định hồ sơ, 

cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật  

theo quy định của Bộ Tài chính về phí trong hoạt động động kiểm dịch và bảo 

vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.” 
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2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 8 như sau: 

“4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo 

vệ thực vật thực hiện việc cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch 

thực vật theo mẫu qui định tại Phụ VI ban hành kèm theo Thông tư này; trường 

hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.” 

3. Thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-

BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 8.  

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-

BNNPTNT ngày 30 ngày tháng 10 năm 2014 của 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 

1. Bổ sung khoản 5 Điều 3 như sau: 

“5. Tổ chức giám định sinh vật gây hại là cơ quan kiểm dịch thực vật, 

phòng thí nghiệm giám định sinh vật gây hại thuộc Cục Bảo vệ thực vật.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Phí  

Chủ vật thể phải nộp phí kiểm dịch thực vật, chi phí giám định sinh vật 

gây hại theo quy định của pháp luật.” 

         3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 6 như sau:  

“2. Bản sao chụp hoặc bản điện tử hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu 

cấp. 

Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp hoặc bản điện tử, phải nộp bản 

chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá 

cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể. 

3. Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm 

dịch thực vật nhập khẩu (trường hợp quy định phải có Giấy phép).” 
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4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau: 

“3. Kiểm tra vật thể 

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

địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây: 

Kiểm tra sơ bộ: Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương 

tiện chuyên chở; 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; 

Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại 

QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy 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. 

b) Giám định sinh vật gây hại 

Cơ quan kiểm dịch thực vật gửi mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 

vật, vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại thu được cho Tổ chức 

giám định sinh vật gây hại. Tổ chức giám định sinh vật gây hại thực hiện giám 

định sinh vật gây hại và trả kết quả cho cơ quan kiểm dịch thực vật.” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau: 

“2. Bản điện tử hoặc Bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của 

nước xuất khẩu (trong trường hợp tái xuất khẩu).” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 11 như sau: 

         “2. Bản sao chụp hoặc bản điện tử hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật do nước xuất khẩu cấp. 

Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp hoặc bản điện tử, phải nộp bản 

chính trước khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá 

cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể. 

3. Bản điện tử hoặc bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy phép kiểm 

dịch thực vật nhập khẩu.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau: 

“1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan kiểm dịch thực vật, tổ chức 

giám định sinh vật gây hại thực hiện quy định tại Thông tư này.” 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày         tháng         năm 2022. 

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Công báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); 

- Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: UBND, Sở NN và PTNT, 

Chi cục Trồng trọt và BVTV;  

- Các Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng thuộc Cục BVTV; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các 

đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ; 

- Lưu: VT, BVTV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 



 

 

 

Phụ lục  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ  

THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số:             /2021/TT-BNNPTNT ngày       tháng     năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

…………, ngày……tháng……năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ 

 THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

Kính gửi: ……………………………………………………………… 

Họ tên: ………………………………ngày sinh:     /     /      . Nam/Nữ: 

Đơn vị công tác:  ................................................................. ............ 

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

Trình độ:  .........................................................................................  

Đã qua tập huấn chuyên môn ngày           tháng               năm: 

Biện pháp xử lý: 

 Xông hơi khử trùng 

 Hơi nước nóng 

 Chiếu xạ  

 Nhiệt nóng 

 Biện pháp khác (………………………………) 

Hồ sơ kèm theo: 

 Giấy khám sức khỏe 

 02 ảnh 2cm x 3cm 

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt 

động xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trong suốt quá trình hành nghề, 

nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản 

(Ký tên, đóng dấu) 

…….., ngày …… tháng ….. năm …… 

 

Người đề nghị cấp 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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