
BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra các vùng trồng đề nghị cấp mã số 

 

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật 

1. Thông tin chung 

Từ ngày 12 - 13/10/2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm 

Đồng đã tiến hành kiểm tra thực tế 02 vùng trồng sầu riêng gồm:  

- 01 vùng trồng sầu riêng của công ty Công ty TNHH TMSX Long Thủy  

với 60,2 ha/43 hộ tại Tổ dân phố 9, Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng. 

- 01 vùng trồng sầu riêng của công ty Công ty TNHH TMSX Long Thủy  

với 72,5 ha/20 hộ tại thôn 3 và thôn 6, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng. 

Kết quả kiểm tra vùng trồng đạt yêu cầu để cấp mã số, được chi tiết tại 

phụ lục đính kèm báo cáo. 

2. Vấn đề phát sinh/phát hiện: Không. 

3. Kết luận, đề nghị cấp mã số vùng trồng 

Sau khi kiểm tra đánh giá vùng trồng theo Tiêu chuẩn cơ sở về Thiết 

lập và giám sát vùng trồng (TCCS 774:2020/BVTV) và Nghị định thư, Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đề nghị Cục Bảo vệ thực vật 

xem xét cấp mã số vùng trồng đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c) 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện: Đạ Tẻh, 

Bảo Lâm (p/h); 

- Công ty Công ty TNHH TMSX Long Thủy  (t/h); 

- Lưu: VT, KDKĐTV (Ng). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Ngọc Chiến 

     SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG 

     CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 

Số: 159 /BC-TTBVTV 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Lâm Đồng, ngày 18  tháng 10 năm 2022 
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