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Phê chuẩn
Tiêu chuẩn này đựoc thông qua tại Phiên họp lần thứ 3 của Uỷ ban lâm
thời về các biện pháp KDTV, tháng 4 năm 2001.
GIỚI THIỆU
Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này hướng dẫn thực hiện thông báo trong các trường hợp:
•

Chuyến hàng nhập khẩu không tuân theo các yêu cầu KDTV cụ
thể, bao gồm cả việc phát hiện một loài dịch hại thuộc diện điều
chỉnh cụ thể

•

Chuyến hàng nhập khẩu không tuân theo các yêu cầu về hồ sơ
chứng nhận KDTV

•

Có hành động khẩn cấp khi phát hiện trong chuyến hàng có dịch
hại thuộc diện điều chỉnh đã không được nước xuất khẩu ghi nhận

•

Có hành động khẩn cấp khi pháp hiện sinh vật có tiềm năng gây
hại thực vật trong chuyến hàng .

Tài liệu tham khảo
IPPC. 1997. Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 5. Thuật ngữ kiểm dịch thực vật. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 7. 1997. Chứng nhận KDTV xuất khẩu. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 8. 1998. Xác định vùng không nhiễm dịch hại. Rome, IPPC, FAO.
ISPM 12. 2001. GHướng dẫn chúng nhậ KDTV. Rome, IPPC, FAO.
Thuật ngữ định nghĩa
Định nghĩa các thuật ngữ trong tieu chuẩn này cỏ thể tìm trong ISPM số
5(Thuật ngữ kiểm dịch thực vật).
Mục đích yêu cầu
IPPC quy định cho các nước thành viên phải thực hiện báo cáo những
chuyến hàng nhập khẩu không tuân thủ các yêu cầu về KDTV, bao gồm cả
việc không tuân thủ các yêu cầu về hồ sơ chuyến hàng cũng như báo cáo
các hành động khẩn cấp, khi phát hiện trong chuyến hàng đó những sinh
vật có khả năng gây hại. Bên nhập khẩu phải lập tức thông báo đến các
4
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nước xuất khẩu những trường hợp không tuân thủ và những trường hợp
áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với các chuyến hàng nhập khẩu. Việc
thông báo cần phải dựa vào kết quả thực tế của việc không tuân thủ để từ
đó giúp cho nước xuất khẩu có thể tiến hành xác minh và thực hiện sửa đổi
cần thiết. Nước nhập khẩu cũng có thể được yêu cầu phải cung cấp các
kết quả giúp cho việc xác minh.
Các thông tin cần thiết của thông báo bao gồm số (ký hiệu) tham chiếu,
ngày thông báo, ký hiệu của NPPO nước xuất khẩu và nhập khẩu, nhận
diện hàng hóa, có hiệu lực đầu tiên, lý do thực hiện, các thông tin liên quan
đến việc không tuân thủ và hành động khẩn cấp cũng như các biện pháp
KDTV được áp dụng. Việc thông báo cần thực hiện kịp thời và theo thể
thức thống nhất.
Nước nhập khẩu cần tiến hành điều tra khi xuất hiện bất kỳ tình trạng mới
hoặc không mong muốn về mặt KDTV nhằm xác minh tính đúng đắn và sự
thay đổi cần thiết trong các yêu cầu về KDTV. Nước xuất khẩu cần phải
khẩn trương điều tra tìm nguyên nhân của việc không tuân thủ. Việc thông
báo những trường hợp không tuân thủ và những hành động khẩn cấp liên
quan tới việc tái xuất khẩu thì cần có sự hợp tác trực tiếp với nước tái xuất
khẩu. Trong trường hợp lô hàng quá cảnh thì cần liên hệ trực tiếp với nước
xuất khẩu.
YÊU CẦU
1.

Mục đích thông báo

Nước nhập khẩu thông báo cho nước xuất khẩu những trường hợp có sai
sót trong chuyến hàng nhập khẩu nhằm giúp thực hiện tuân thủ các yêu
cầu KDTV hoặc báo cáo các trường hợp phải áp dụng hành động khẩn cấp
khi phát hiện sinh vật có nguy cơ gây hại. Việc sử dụng các thông cho các
mục đích khác là việc làm tự nguyện nhưng trong mọi trường hợp chỉ phải
thực hiện với mục đích giúp cho việc hợp tác giữa các nước nhằm ngăn
chăn sự du nhập hoặc/và sự lây lan của dịch hại thuộc diện điều chỉnh
(Điều I và VIII của IPPC). Những thông báo này giúp cho việc điều tra
nguyên nhân của các trường hợp không tuân thủ và tránh lặp lại sai sót
hiện tại.
2.

Sử dụng các thông tin được thông báo

Thông báo là một hình thức trao đổi song phương. Thông báo và các thông
tin khác được sử dụng một cách chính thức và cần được xem xét kỹ nội
dung để tránh hiểu nhầm hoặc sử dụng sai mục đích. Để tránh nhầm lẫn
5
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cũng như lạm dụng việc thực hiện thông báo, các nước cần phải đảm bảo
rằng những thông báo và thông tin cung cấp trong lần đầu tiên chỉ áp dụng
cho nước xuất khẩu. Trong trường hợp cụ thể, nước nhập khẩu có thể tư
vấn cho nước xuất khẩu cũng như tạo điều kiện để tiến hành điều tra các
trường hợp không tuân thủ, và thực hiện sửa đổi nếu cần thiết. Tất cả cần
phải thực hiện trước khi có bất kỳ sự thay đổi về tình trạng KDTV của hàng
hóa hoặc vùng, hoặc các sai sót trong hệ thống KDTVcủa nước xuất khẩu
được khẳng định và ghi nhận ( xem ISPM số 8: 1998).
Các điều khoản của IPPC liên quan đến việc thông báo

3.

Thiết lập một hệ thống thực hiện việc thông báo một cách thường xuyên
cần dựa trên những hướng dẫn sau của IPPC:
•

Điều VII.2f có nói “Các nước nhập khẩu cần phải thông báo ngay
khi nước xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu yêu cầu các thông tin liên
quan đến những trường hợp không tuân thủ các thủ tục chứng
nhận KDTV. Nước xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu liên quan cần xác
minh, theo yêu cầu, hoặc báo cáo kết quả điều tra cho nước nhập
khẩu có liên quan”

•

Theo điều VII.6 thì các Bên liên quan có thể ” thực hiện hành động
khẩn cấp khi phát hiện dịch hại có nguy cơ gây hại đối với lãnh thổ
nước mình hoặc báo cáo về những phát hiện này. Bất kỳ hành động
nào được thực hiện ngay khi đảm bảo được tính công bằng. Những
hành động này cần phải được ghi lại và thông báo cho các Bên liên
quan, Ban Thư ký IPPC và RPPO mà nước đó là thành viên”

•

Điều VIII.1:” Các Bên liên quan cần có sự hợp tác để thực hiện
đúng theo IPPC”

•

Điều VIII.2: Các Bên liên quan phải thiết lập điểm trao đổi thông
tin.

Các nước không tham gia IPPC cũng được khuyến khích sử dụng hệ thống
tiêu chuẩn này (Điều XVIII của IPPC ).
4.

Cơ sở của việc thông báo

Trong hầu hết các trường hợp, việc thông báo được thực hiện do phát hiện
ra các dịch hại thuộc diện điều chỉnh trong chuyến hàng nhập khẩu. Cũng có
trường hợp khác là do không tuân thủ các yêu cầu về thực hiện và thông báo
KDTV. Khi tình trạng mới hoặc không mong muốn xuất hiện hoặc khi thực
hiện hành động khẩn cấp thì nước xuất khẩu cần được thông báo.
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Trường hợp không tuân thủ

4.1

Các nước có thể thỏa thuận song phương về những trường hợp không
tuân thủ được xem xét để thông báo cho nhau. Trong trường hợp không có
những thỏa thuận này, nước nhập khẩu có thể quan tâm tới những vấn đề
quan trọng sau:
•

Sai sót trong việc tuân thủ các yêu cầu KDTV

•

Phát hiện dịch hại thuộc diện điều chỉnh

•

Sai sót trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ KDTV gồm:

•

Không có Giấy chứng nhận KDTV

•

Không chứng nhận những thay đổi hoặc tẩy xóa trên Giấy chứng
nhận KDTV

•

Thiếu những thông tin quan trọng trên Giấy chứng nhận KDTV

•

Giả mạo Giấy chứng nhận KDTV

•

Chuyến hàng bị cấm

•

Các vật thể bị cấm trong chuyến hàng (ví dụ: đất)

•

Bằng chứng cho thấy có sai sót trong các biện pháp xử lý

•

Liên tục có các trường hợp vật thể thuộc diện cấm gửi qua bưu
điện hoặc thông qua hành lý xách tay với lượng nhỏ hoặc phi
thương mại .

Những trường hợp không tuân thủ yêu cầu KDTV của một chuyến hàng
nhập khẩu cần phải được thông báo tới nước xuất khẩu dù chuyến hàng
đó có hoặc không yêu cầu Giấy chứng nhận KDTV.
Hành động khẩn cấp

4.2

Hành động khẩn cấp được thực hiện khi phát hiện trong chuyến hàng nhập
khẩu có:
•

Dịch hại thuộc diện điều chỉnh không được liệt kê mà có liên quan
đến hàng hoá của nước xuất khẩu

•

Những sinh vật có dấu hiệu nguy cơ KDTV.

5. Thời gian thông báo
Việc thông báo cần phải được thực hiện ngay khi phát hiện trường hợp
không tuân thủ hoặc khi cần thiết phải áp dụng các hành động khẩn cấp và
7
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các biện pháp KDTV khác. Sự chậm trễ trong việc thông báo đều phải đưa
ra lý do cụ thể (ví dụ: cần thời gian cho việc giám định sinh vật), nhưng
ngay khi thực hiện vẫn cần phải có thông báo.
6. Thông tin của thông báo
Các thông báo cần phải thống nhất về thể thức và đảm bảo những thông
tin tối thiểu nhất định Các NPPO khuyến khích cung cấp thông tin bổ sung
quan trọng có liên quan hoặc theo yêu cầu cụ thể của nước xuất khẩu.
Các thông tin yêu cầu

6.1

Một thông báo bao gồm những thông tin sau:
•

Số tham chiếu - Nước thông báo cần cung cấp cho nước xuất
khẩu những cách thức để thực hiện tham chiếu. Số liệu này có thể
là một hệ thống riêng biệt hoặc dựa theo số của Giấy chứng nhận
KDTV có liên quan đến chuyến hàng

•

Thời gian: Có thể là ngày gửi thông báo

•

Ký hiệu của NPPO nước nhập khẩu

•

Ký hiệu của NPPO nước xuất khẩu

•

Ký hiệu chuyến hàng - Các chuyến hàng cần phải được xác định
bằng số của Giấy chứng nhận KDTV hoặc bằng các tài liệu tham
khảo khác và bao gồm cả chủng loại hàng hóa và tên khoa học (ít
nhất phải có tên giống) của thực vật hoặc sản phẩm thực vật.

•

Xác định người gửi và nhận hàng

•

Ngày bắt đầu áp dụng hành động khẩn cấp đối với chuyến hàng

•

Các thông tin khoa học liên quan đến nguyên nhân vi phạm không
tuân thủ và áp dụng hành động khẩn cấp, gồm có:

•

8

o

Nhận dạng dịch hại (xem thêm mục 8 dưới đây)

o

Một phần hay toàn bộ chuyến hàng bị ảnh hưởng, néu có
thể

o

Các vấn đề về hồ sơ chuyến hàng

o

Các yêu cầu KDTV nhập khẩu không được tuân thủ

Các biện pháp KDTV đã thực hiện phải được mô tả chi tiết cùng
với các phần của chuyến hàng chịu tác động của biện pháp trên
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Dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền - Các nước nhập khẩu
cần phải có một phương tiện để xác thực thông báo hợp lệ (ví dụ:
đóng dấu, dấu giáp lai, đề mục, chữ ký uỷ quyền).
Các thông tin hỗ trợ

6.2

Tùy theo yêu cầu, các thông tin hỗ trợ cũng có thể được cung cấp cho
nước xuất khẩu và có thể bao gồm:

6.3

•

Bản sao của Giấy chứng nhận KDTV và các giấy tờ liên quan khác

•

Kết quả giám định

•

Dịch hại liên quan, như phần bị nhiễm dịch hại của chuyến hàng
hoặc mức độ ảnh hưởng của chúng đến chuyến hàng

•

Các thông tin khác sẽ được sử dụng để giúp nước xuất khẩu xác
định và có biện pháp chỉnh sửa các trường hợp không tuân thủ.
Mẫu, ký hiệu, chữ viết tắt

Mẫu, ký hiệu, chữ viết tắt sử dụng trong thông báo hoặc thông tin hỗ trợ
cần được cung cấp kèm theo những giải thích rõ ràng theo yêu cầu.
6.4

Ngôn ngữ

Việc thông báo và cung cấp thông tin sẽ sử dụng một ngôn ngữ phù hợp
trừ những trường hợp đã có thỏa thuận song phương giữa các Bên liên
quan. Các thông tin sẽ được trao đổi tại điểm trao đổi thông tin và cần phải
sử dụng một trong số ngôn ngữ của FAO (IPPC, điều XIX.3e).
7.

Văn bản và các phương tiện trao đổi thông tin

Nước thực hiện thông báo cần phải lưu lại các thông báo, thông tin hỗ trợ
và các hồ sơ liên quan ít nhất một năm kể từ ngày ban hành. Các thông
báo điện tử được khuyến khích sử dụng.
Các thông báo cần được gửi tới điểm trao đổi thông tin của IPPC, trong
trường hợp chưa xác định được địa chỉ điểm liên hệ của nước nhận thông
báo, hoặc gửi tới NPPO của nước xuất khẩu, ngoại trừ trường hợp trong
thoả thuận song phương đã qui định. Việc trao đổi thông tin được thực hiện
tại điểm đầu mối liên lạc chính thức trừ trường hợp nước nhập khẩu muốn
sử dụng thông tin từ một nguồn chính thức khác.
8.

Phân loại dịch hại

Việc định loại sinh vật gây hại trong chuyến hàng nhập khẩu là một yêu cầu
để xác định chúng là, hoặc có thể là dịch hại thuộc diện điều chỉnh và qua
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đó chứng minh tính đúng đắn của biện pháp KDTV hay hành động khẩn
cấp được áp dụng. Việc định loại này có thể không thực hiện được trong
những trường hợp sau:
•

Tiêu bản mẫu về giai đoạn phát triển của dịch hại hoặc điều kiện
không phù hợp cho việc định loại

•

Không có chuyên gia giám định thích hợp.

•

Trường hợp không định loại được cũng phải được ghi trong thông báo

•

Khi định loại dịch hại, nước nhập khẩu cần phải:

•

Mô tả, khi có yêu cầu, những qui trình áp dụng để giám định và thu
mẫu, bao gồm tên người giám định và/hoặc phòng thí nghiệm giám
định, những thông tin này nên lưu giữ trong một thời gian thích hợp
(1 năm sau khi thông báo hoặc cho đến khi những điều tra cần thiết
đựơc tiến hành), các bằng chứng như mẫu tiêu bản hoặc mẫu vật
thể sẽ được sử dụng khi giải quyết các vấn đề tranh chấp

•

Cho biết giai đoạn phát triển và khả năng sống sót của dịch hại,
nếu có thể

•

Cung cấp thông tin về nhận dạng dịch hại ở mức độ có thể hoặc
tới mức độ phân loại để có thể chứng minh cho những biện pháp
đã áp dụng

9. Điều tra vi phạm không tuân thủ và hành động khẩn cấp
9.1. Không tuân thủ
Nước xuất khẩu cần tiến hành điều tra các trường hợp không tuân thủ để
xác định nguyên nhân nhằm tránh tái phạm. Tuỳ theo yêu cầu, kết quả điều
tra cần phải được thông báo tới nước nhập khẩu. Khi kết quả chỉ ra sự thay
đổi về tình trạng dịch hại, những thông tin này cần phải được trao đổi dựa
theo các bước thực hành hướng dẫn tại ISPM số 8:1998.
9.2

Hành động khẩn cấp

Nước xuất khẩu cần phải tiến hành xác minh khi xuất hiện tình trạng KDTV
mới hoặc không mong muốn để chứng minh cho những biện pháp khẩn
cấp đã áp dụng. Những hành động khẩn cấp này phải qua bước đánh giá
trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo các bước tiếp theo dựa trên phán
quyết kỹ thuật. Nếu các bước tiếp theo được chứng minh tính đúng đắn,
các biện pháp KDTV của nước nhập khẩu cần phải được điều chỉnh, ban
hành và chuyển giao tới nước xuất khẩu.
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10.
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Quá cảnh

Với những chuyến hàng quá cảnh, khi có trường hợp không tuân thủ yêu
cầu của nước mà hàng hoá quá cảnh hoặc áp dụng hành động khẩn cấp
đều phải thông báo tới nước xuất khẩu. Khi nước có hàng quá cảnh có lý
do về các trường hợp không tuân thủ hoặc xuất hiện tình trạng KDTV mới
hoặc không mong muốn có thể ảnh hướng đến nước nhập hàng cuối cùng
thì có thể gửi thông báo tới nước đó. Nước nhận hàng cuối cùng cũng có
thể gửi bản sao thông báo của mình tới nước mà hàng hoá quá cảnh.
11.

Tái xuất khẩu

Trong trường hợp liên quan đến Giấy chứng nhận KDTV cho nước tái xuất
khẩu, nghĩa vụ và các điều khoản liên quan đến nước xuất khẩu sẽ được
áp dụng đối với nước thực hiện tái xuất khẩu.
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