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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 
Liên minh châu Âu (EU) h ỗ trợ Việt Nam cải thi ện vi ệc tuân th ủ quy định bảo vệ thực 

vật đối với sản phẩm xuất khẩu sang EU. 

 
Thành ph ố Hồ Chí Minh  -Ủy ban châu Âu, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (Bộ NN & PTNT) Việt Nam, tổ chức hội thảo về những quy định EU áp dụng đối với Kiểm 
dịch thực vật (đưa vào và lây lan trong EU các sinh vật có hại cho thực vật hoặc sản phẩm 
thực vật, nguyên tắc kiểm dịch thực vật và các tiêu chuẩn quản lý dịch hại) và các Sản phẩm 
Bảo vệ thực vật (Đăng ký và các Biện pháp Thực hành Nông nghiệp Tốt).  

Sự kiện được Đại sứ- Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, tiến sĩ Franz Jessen và Đại diện 
Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch 
thực vật Sau Nhập khẩu II khai mạc đã thu hút người tham gia từ các công ty xuất khẩu sản 
phẩm nguồn gốc thực vật vào Liên minh châu Âu.  

Việc tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của người tham gia về quy định của EU cũng như cải 
thiện khả năng đánh giá thông tin về sinh học, phân phối, phổ ký chủ và tình trạng kinh tế của 
các loại sâu bệnh thực vật của nước xuất khẩu để bảo vệ chính mình khỏi việc lây lan sinh vật 
gây hại không mong muốn ngay trên lãnh thổ của mình. Các yêu cầu liên quan đến việc đăng 
ký, sử dụng và kiểm soát các sản phẩmbảo vệ thực vật bao gồm kiểm soát dư lượng thuốc 
trừ sâu trong thực phẩm cũng sẽ được đề cập. Điều này cũng sẽ dẫn tới việc thực hiện kiểm 
dịch phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mà hiệu quả là sẽ cùng một lúc ngăn chặn sự ra đời 
của sinh vật gây hại và tác động tối thiểu lên thương mại.  

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam tiến sĩ Franz Jessen 
cho biết: "Khách hàng tại Liên minh châu Âu rất chú ý đến chất lượng và an toàn của các sản 
phẩm. Sự kiện như thế này là rất quan trọng vì nó giúp các nhà xuất khẩu Việt Nam cải thiện 
năng lực của họ và tiếp cận thị trường nước ngoài". 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt nói thêm rằng "Một trong những yếu tố quan trọngtrong việc thúc đẩy 
thương mại sản phẩm nông nghiệp là bảo vệ thực vật từ thiệt hại sâu bệnh và cải thiện sự an 
toàn của các sản phẩm xuất khẩu và đáp ứng tất cả các yêu cầu của nước nhập khẩu." 

Sự kiện này được tổ chức đồng thời với một hội thảo khu vực về cùng một chủ đề từ ngày 8-
12 tháng 9 năm 2014. Khoảng 45 nhân viên kiểm dịch cấp quốc gia phụ trách các lĩnh vực 
liên quan tới nội dung hội thảo từ 8 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm Campuchia, 
Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam tham dự. 

Được hỗ trợ của Tổng cục Y tế và Người tiêu dùng, Ủy ban châu Âu và Chương trình Đào tạo 
Tốt hơn cho Thực phẩm An toàn hơn (BTSF), hội thảo là một phần của một loạt các hội thảo 
khu vực về an toàn thực phẩm và sức khỏe cây trồng sẽ được tổ chức ở châu Á từ năm 2014 
đến năm 2016. Các chủ đề của hội thảo bao gồm sức khỏe cây trồng, thủy sản, đánh giá rủi 
ro, thông tin thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. 

 
Để biết thêmthông tin v ềBTSF, xin vui lòng xemwebsite : 

http://www.foodinfo-europe.com/ 
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