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Phê chuẩn 

Tiêu chuẩn này được thông qua tại pPhiên họp lần thứ 7 của Uỷ ban Lâm 
thời về các biện pháp kiểm dịch thực vật, tháng 4 năm 2005. 

GIỚI THIỆU 

Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này mô tả quy trình kiểm tra chuyến hàng thực vật, sản phẩm 
thực vật và những vật thể khác thuộc diện kiểm dịch thực vật (KDTV) xuất 
khẩu và nhập khẩu. Tiêu chuẩn tập trung xác định sự tuân thủ các yêu cầu 
KDTV dựa trên phương pháp kiểm tra bằng cảm quan,  

kiểm tra giấy tờ và kiểm tra tình trạng và tính vẹn toàn của lô vật thể. 

Tài liệu tham khảo 

IPPC. 1997. Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật. Rome, IPPC, FAO. 

ISPM 1. 1993. Các nguyên tắc KDTV trong thương mại quốc tế. Rome, 
IPPC, FAO. [công bố 1995] [sửa đổi; này là ISPM số 1: 2006] 

ISPM 5. Thuật ngữ kiểm dịch thực vật . Rome, IPPC, FAO. 

ISPM 7. 1997. . Hệ thống chứng nhận xuất khẩu. Rome, IPPC, FAO. 

ISPM 8. 1998. Xác định vùng không nhiễm dịch hại. Rome, IPPC, FAO. 

ISPM 9. 1998. Hướng dẫn chương trình diệt trừ dịch hại. Rome, IPPC, 
FAO. 

ISPM 11. 2004. Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại KDTV, bao gồm 
phân tích nguy cơ về môi trường và sinh vật sống biến đổi gen. Rome, 
IPPC, FAO. 

ISPM 12. 2001. Hướng dẫn đối với giấy chứng nhận KDTV. Rome, IPPC, 
FAO. 

ISPM 13. 2001. Hướng dẫn thông báo trường hợp không tuân thủ và hành 
động khẩn cấp. Rome, IPPC, FAO. 

ISPM 14. 2002. Sử dụng phương pháp hệ thống trong biện pháp tổng hợp 
để quản lý nguy cơ dịch hại.Rome, IPPC, FAO. 

ISPM 15. 2002. Hướng dẫn quy định vật liệu đóng gói bằng gỗ trong 
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thương mại quốc tế. Rome, IPPC, FAO. [revised; now ISPM 15:2009] 

ISPM 16. 2002. Dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại 
KDTV: Khái niệm và áp dụng. Rome, IPPC, FAO. 

ISPM 19. 2003. Hướng dẫn về danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh. 
Rome, IPPC, FAO. 

ISPM 20. 2004. Hướng dẫn về hệ thống quy định KDTV nhập khẩu. Rome, 
IPPC, FAO. 

ISPM 21. 2004. Hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịch hại 
thuộc diện điều chỉnh. Rome, IPPC, FAO. 

Thuật ngữ định nghĩa 

Định nghĩa các thuật ngữ kiểm dịch thực vật sử dụng trong tiêu chuẩn này 
tham khảo trong ISPM số 5 (Thuật ngữ kiểm dịch thực vật). 
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MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

NPPO có trách nhiệm kiểm tra các chuyến hàng thực vật, sản phẩm thực 
vật trong quá trình vận chuyển quốc tế; kiểm tra các vật thể thuộc diện 
KDTV tại địa điểm thích hợp nhằm ngăn chặn sự du nhập và/hoặc lan rộng 
dịch hại (Điều IV.2c, IPPC). 

Cán bộ KDTV kiểm tra việc thực thi các yêu cầu KDTV, thông qua kiểm tra 
thực tế để phát hiện dịch hại trên vật thể thuộc diện KDTV, kiểm tra các 
giấy tờ liên quan, kiểm tra hàng hóa và niêm phong. Kết quả kiểm tra cho 
phép cán bộ KDTV đưa ra các quyết định: chấp nhận, trì hoãn hoặc từ chối 
nhập khẩu chuyến hàng hoặc có thể yêu cầu các biện pháp giám định bổ 
sung. 

NPPO có thể quyết định chuyến hàng cần được lấy mẫu trong quá trình 
kiểm tra. Phương pháp lấy mẫu phụ thuộc vào các đối tượng kiểm tra cụ 
thể. 

YÊU CẦU  

1. Yêu cầu chung 

Trách nhiệm của NPPO là "Kiểm tra các chuyến hàng thực vật và các sản 
phẩm thực vật lưu thông trong vận chuyến quốc tế, nếu cần, kiểm tra các 
vật thể thuộc diện KDTV khác, đặc biệt là với các đối tượng để ngăn chặn 
sự du nhập và/hoặc lây lan của dịch hại"( Điều IV.2c của IPPC)  

Chuyến hàng có thể bao gồm một hoặc nhiều loại hàng hóa hoặc lô hàng. 
Khi chuyến hàng có nhiều hơn một loại hàng hóa hoặc lô hàng thì việc 
kiểm tra để xác định sự tuân thủ các yêu cầu KDTV, có thể gồm một số 
kiểm tra trực quan riêng biệt. Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ "chuyến 
hàng" được hiểu là để áp dụng cho các chuyến hàng hoặc từng lô hàng 
riêng rẽ trong chuyến hàng 

1.1 Mục đích kiểm tra 

Mục đích kiểm tra chuyến hàng để khẳng định sự tuân thủ các yêu cầu 
KDTV xuất khẩu hoặc nhập khẩu liên quan đến dịch hại KDTV hoặc dịch 
hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại KDTV. Việc kiểm tra 
nhằm xác minh tính hiệu quả của các biện pháp KDTV đã được thực hiện 
trước đó. 

Việc kiểm tra KDTV xuất khẩu có thể đảm bảo chuyến hàng đã đáp ứng 



  
Hướng dẫn kiểm tra kiểm dịch thực vật ISPM 23 

7 

được những yêu cầu cụ thể mà nước nhập khẩu đưa ra tại thời điểm kiểm 
tra. Việc kiểm tra KDTV chuyến hàng xuất khẩu nhằm kiểm tra những 
thông tin ghi trên giấy chứng nhận KDTV trong trường hợp nghi vấn. 

Việc kiểm tra KDTV nhập khẩu để xác minh sự tuân thủ các yêu cầu KDTV 
nhập khẩu. Việc kiểm tra này có thể được tiến hành một cách tổng thể 
nhằm phát hiện các sinh vật mà nguy cơ của chúng về mặt KDTV chưa 
được xác định. 

Việc thu mẫu để giám định trong phòng thí nghiệm hoặc để phân loại dịch 
hại cũng có thể phối hợp chung với quy trình kiểm tra KDTV nêu trên. 

Việc kiểm tra KDTV có thể được áp dụng như một quy trình quản lý nguy 
cơ. 

1.2.  Các giả định tham gia vào việc áp dụng các biện pháp kiểm 
tra 

Việc kiểm tra toàn bộ các chuyến hàng có thể không thực hiện được, vì thế 
kết quả kiểm tra KDTV thường dựa trên kết quả kiểm tra mẫu1. 

Việc kiểm tra KDTV để phát hiện sự có mặt của dịch hại hoặc để xác định 
hoặc xác nhận mức độ nhiễm dịch hại của một chuyến hàng trên cơ sở các 
giả định sau: 

- Dịch hại cần quan tâm, hoặc những dấu hiệu hoặc triệu 
chứng của chúng có thể phát hiện được bằng qua kiểm tra 
trực quan  

- Kiểm tra là hoạt động thiết thực 

- Đã ghi nhận khả năng một số loài dịch hại chưa phát hiện 
được 

Có khả năng một số loài dịch hại chưa phát hiện được trong khi kiểm tra. 
Đó là do kết quả kiểm tra chỉ dựa vào số mẫu chứ không kiểm tra trực 
quan với toàn bộ chuyến hàng hoặc lô hàng, hoặc do việc kiểm tra phát 
hiện dịch hại trên chuyến hàng hoặc mẫu không đạt được hiệu quả 100%. 
Khi kiểm tra theo quy trình quản lý nguy cơ thì vẫn có khả năng dịch hại tồn 
tại trong chuyến hàng hoặc lô hàng mà không thể phát hiện được. 

Lượng mẫu kiểm tra thường được xác định dựa trên cơ sở những dịch hại 
thuộc diện điều chỉnh liên quan đến hàng hóa cụ thể. Việc xác định lượng 

                                                           
1 Hướng dẫn lấy mẫu sẽ cung cấp trong  tiêu chuẩn khác [ISPM 31:2008 
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mẫu có thể gặp khó khăn trong trường hợp nơi kiểm tra chuyến hàng là 
mục tiêu của một vài hoặc tất cả dịch hại thuộc diện điều chỉnh. 

1.3 Trách nhiệm kiểm tra 

NPPO có trách nhiệm kiểm tra. Việc kiểm tra được thực hiện bởi NPPO 
hoặc dưới sự ủy quyền của cơ quan này (xem phần 3.1. của ISPM số 
7:1997; và phần 5.1.5.2. của ISPM số 20: 2004; Điều IV. 2a, IV. 2c và V.2a 
của IPPC). 

1.4.  Yêu cầu đối với cán bộ kiểm tra (Cán bộ KDTV ) 

Cán bộ được ủy quyền hoặc đại diện cho NPPO cần phải: 

- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ 

- Có trình độ chuyên môn và năng lực, đặc biệt là trong việc 
phát hiện dịch hại 

- Được trang bị kiến thức, khả năng xác định, phân loại dịch 
hại, thực vật, sản phẩm thực vật và các loại vật thể khác 
thuộc diện KDTV 

- Biết sử dụng các dụng cụ, máy móc và thiết bị để phục vụ 
việc kiểm tra KDTV 

- Có các văn bản hướng dẫn (như các quy định , hướng dẫn 
sử dụng, dữ liệu về dịch hại ) 

- Có hiểu biết về hoạt động của các cơ quan có liên quan 

- Khách quan và công bằng. 

Cán bộ KDTV có thể yêu cầu kiểm tra chuyến hàng để xác minh: 

- Sự tuân thủ những yêu cầu cụ thể về xuất khẩu hoặc nhập 
khẩu 

- Dịch hại thuộc diện điều chỉnh cụ thể 

- Các sinh vật có nguy cơ KDTV nhưng chưa được xác định. 

1.5 Những xem xét khác đối với việc kiểm tra  

Quyết định kiểm tra như một biện pháp kDTV liên quan đến việc xem xét 
nhiều yếu tố, bao gồm cả những yêu cầu KDTV của nước nhập khẩu và 
các dịch hại cần quan tâm. Ngoài ra còn các yếu tố khác cần xem xét như: 
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- Giảm nhẹ các biện pháp được thực hiện bởi nước xuất khẩu 

- Kiểm tra không chỉ là biện pháp duy nhất mà còn phối hợp với 
các biện pháp khác 

- Chủng loại hàng hóa và mục đích sử dụng 

- Nơi /vùng sản xuất 

- Kích thước và cách sắp xếp của chuyến hàng 

- Thể tích, tần suất và thời gian xếp dỡ hàng hoá; 

- Thời gian tại nước xuất xứ/vận chuyển 

- Phương tiện vận chuyển và bao gói 

- Khả năng kỹ thuật và nguồn lực tài chính (bao gồm cả khả 
năng chẩn đoán dịch hại); 

- Việc xử lý và chế biến trước đó 

- Việc lấy mẫu dựa theo các đặc tính cần thiết để đạt được 
mục tiêu kiểm tra 

- Khó khăn trong việc phát hiện dịch hại trên một loại hàng hóa 
cụ thể 

- Kinh nghiệm và kết quả kiểm tra trước đây 

- Hàng hóa mau hỏng (xem Điều VII.2e, IPPC) 

- Hiệu quả của quy trình kiểm tra. 

1.6 Kiểm tra liên quan đến PRA 

PRA cung cấp các cơ sở về mặt kỹ thuật đối với các yêu cầu KDTV nhập 
khẩu. Việc PRA cung cấp cơ sở cho việc xây dựng danh mục dịch hại 
thuộc diện điều chỉnh cần áp dụng các biện pháp KDTV và nhận dạng 
chúng để kiểm tra thích hợp và/ hoặc xác định hàng hoá là đối tượng kiểm 
tra. Nếu những dịch hại mới được ghi nhận trong quá trình kiểm tra thì biện 
pháp khẩn cấp có thể được áp dụng một cách thích hợp. Khi hành động 
khẩn cấp được thực hiện, quy trình PRA sẽ được sử dụng để đánh giá 
những dịch hại này và đề xuất những hành động tiếp theo. 

Khi việc kiểm tra được xem như một sự lựa chọn của việc quản lý nguy cơ 
dịch hại và là cơ sở để quyết định các biện pháp KDTV thì điều quan trọng 
là phải xem xét yếu tố kỹ thuật và điều hành khả thi liên quan đến kiểu và 
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mức độ kiểm tra. Việc kiểm tra đó có thể được yêu cầu để phát hiện những 
dịch hại thuộc diện điều chỉnh xác định ở mức độ mong muốn và độ tin cậy 
tuỳ thuộc vào nguy cơ của chúng (xem ISPM số 11:2004 và ISPM số 21: 
2004) 

2.  Những yêu cầu cụ thể 

Các yêu cầu kỹ thuật để kiểm tra liên quan đến ba quy trình riêng biệt, phải 
đảm bảo tính chính xác về mặt kỹ thuật và cũng như các thao tác thực 
hành. Các quy trình đó bao gồm: 

- Kiểm tra hồ sơ giấy tờ liên quan đến chuyến hàng 

- Xác minh tình trạng và tình toàn vẹn của chuyến hàng 

- Kiểm tra trực quan đối với dịch hại và các yêu cầu KDTV khác (ví 
dụ: sạch đất). 

Các tiêu chí kiểm tra có thể khác nhau tùy theo mục đích (ví dụ: để xuất 
khẩu/nhập khẩu/hoặc để xác minh / hay quản lý dịch hại). 

2.1  Kiểm tra các tài liệu liên quan đến chuyến hàng 

Các giấy tờ xuất nhập khẩu được kiểm tra để đảm bảo chúng: 

- Hoàn chỉnh 

- Phù hợp 

- Chính xác 

- Hợp lệ và không gian lận(xem phần1.4 của ISPM 12:2001) 

Ví dụ các giấy tờ có thể liên quan đến việc chứng nhận nhập khẩu, xuất 
khẩu bao gồm: 

- Giấy chứng nhận KDTV xuất khẩu/ tái xuất khẩu 

- Bản kê khai hàng hóa (bao gồm vận đơn, hóa đơn) 

- Giấy phép nhập khẩu 

- Tài liệu/ giấy chứng nhận xử lý, hoặc dấu khử trùng (ví dụ: 
xem thêm ISPM số 15:2002) hoặc các biện pháp xử lý khác  

- Giấy chứng nhận xuất xứ 

- Báo cáo/Giấy chứng nhận kiểm tra đồng ruộng 

- Các hồ sơ về nhà sản xuất/ bao gói; 
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- Các tài liệu về các chương trình chứng nhận (ví dụ: chương 
trình chứng nhận khoai tây giống, vùng không nhiễm dịch 
hại…); 

- Các báo cáo về việc kiểm tra 

- Hóa đơn thương mại 

- Báo cáo trong phòng thí nghiệm. 

Đối với những vấn đề gặp phải liên quan đến giấy tờ nhập khẩu hoặc xuất 
khẩu, việc điều tra bên cấp giấy tờ sẽ được thực hiện trước khi triển khai 
các hoạt động tiếp theo ở nơi có thể. 

2.2 Xác minh tình trạng và tình toàn vẹn của chuyến hàng 

Việc kiểm tra danh tính và tính vẹn toàn của chuyến hàng để đảm bảo 
những chuyến hàng này phù hợp với các giấy tờ liên quan. Việc kiểm tra 
tình trạng để xác minh thực vật, sản phẩm thực vật hoặc là loài thực vật đó 
có phù hợp với giấy chứng nhận KDTV hay không. Việc kiểm tra tính vẹn 
toàn của chuyến hàng để xác minh chuyến hàng đó có rõ ràng về khối 
lượng và tình trạng được ghi trong giấy chứng nhận KDTV hay không. Có 
thể phải kiểm tra cơ học đối với chuyến hàng để khẳng định tính đồng nhất 
và nguyên vẹn, gồm cả kiểm tra niêm phong, điều kiện an toàn và các tiêu 
chí kiểm tra khác như việc bốc xếp hàng hóa liên quan đến lĩnh vực KDTV.  

2.3.  Kiểm tra cảm quan 

Việc kiểm tra này được áp dụng để phát hiện dịch hại và xác minh sự tuân 
thủ các yêu cầu về KDTV. 

2.3.1.  Dịch hại 

Mẫu được lấy từ chuyến hàng hoặc lô hàng để xác định sự có mặt của dịch 
hại, hoặc liệu dịch hại có vượt quá một mức cụ thể hay không. Khả năng 
phát hiện sự có mặt của một loài dịch hại thuộc diện điều chỉnh với độ tin 
cậy mong muốn đòi hỏi phải xem xét số liệu thống kê và thực tế, như khả 
năng phát hiện dịch hại, kích thước lô hàng, độ tin cậy mong muốn, lượng 
mẫu và số lần kiểm tra( xem ISPM về lấy mẫu). 

Nếu mục tiêu của việc kiểm tra là phát hiện những dịch hại thuộc diện điều 
chỉnh cụ thể để đáp ứng với các yêu cầu KDTV nhập khẩu thì khi đó 
phương pháp lấy mẫu phải dựa trên khả năng  

phát hiện dịch hại và thỏa mãn các yêu cầu KDTV. 
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Nếu mục tiêu của việc kiểm tra là để xác minh những điều kiện KDTV 
chung của một lô/chuyến hàng, ví dụ như trong các trường hợp: 

- Không xác định được dịch hại thuộc diện điều chỉnh 

- Không có mức dịch hại cụ thể nào được xác định đối với dịch 
hại thuộc diện điều chỉnh 

- Mục đích phát hiện dịch hại khi biện pháp KDTV không hiệu 
quả thì phương pháp lấy mẫu sẽ phản ánh được điều này. 

Phương pháp lấy mẫu được chấp nhận cần phải dựa trên sự minh bạch về 
mặt kỹ thuật, tiêu chuẩn hoạt động, đồng thời phải được áp dụng thống 
nhất(xem thêm ISPM số 20:2004). 

2.3.2. Tuân thủ các yêu cầu KDTV 

Việc kiểm tra có thể dùng để xác minh sự tuân thủ một số yêu cầu KDTV 
như: 

- Xử lý 

- Mức độ chế biến 

- Không bị nhiễm bẩn (ví dụ: lá, đất) 

- Yêu cầu về giai đoạn phát triển, giống, màu sắc, tuổi và độ 
thành thục của thực vật .. …  

- Không có những thực vật, sản phẩm thực vật hoặc vật thể 
thuộc diện KDTV bị cấm 

- Các yêu cầu về bao gói và vận chuyển chuyến hàng 

- Nơi xuất xứ của lô/chuyến hàng/ các lô hàng 

- Cửa khẩu nhập. 

2.4.  Các phương pháp kiểm tra 

Phương pháp kiểm tra phải được áp dụng để phát hiện những dịch hại 
thuộc diện điều chỉnh cụ thể ở trên/trong hàng hoá hoặc dùng để kiểm tra 
các sinh vật có nguy cơ KDTV nhưng chưa xác định được. Cán bộ KDTV 
kiểm tra bằng cảm quan các mẫu để xác định dịch hại cho tới khi khi phát 
hiện được dịch hại cần kiểm tra hoặc dịch hại khác thì có thể dừng việc 
kiểm tra. Tuy nhiên, một số mẫu bổ sung có thể được kiểm tra trong trường 
hợp NPPO cần thu thập thêm thông tin liên quan đến dịch hại và hàng hoá, 
ví dụ: nếu dịch hại đó chưa phát hiện được nhưng quan sát thấy dấu hiệu 
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hoặc triệu chứng gây hại của chúng. Trong quá trình kiểm tra, cán bộ 
KDTV cũng có thể sử dụng các phương pháp khác kết hợp với quy trình 
kiểm tra.  

Điều quan trọng là: 

- Việc kiểm tra mẫu được tiến hành ngay sau khi mẫu được lấy 
ra, như vậy mẫu sẽ đại diện cho chuyến hàng hoặc lô hàng 

- Các kỹ thuật kiểm tra cần phải được kết hợp giữa kinh 
nghiệm và những kỹ thuật mới 

- Các thủ tục được đưa vào để đảm bảo tính độc lập, nguyên 
vẹn, dễ theo dõi và an toàn cho mẫu đối với từng chuyến 
hàng/lô hàng; 

- Kết quả kiểm tra được thể hiện bằng tài liệu. 

Quy trình kiểm tra cần phải phù hợp và thống nhất với quy trình PRA nếu 
có thể 

2.5.  Kết quả kiểm tra 

Kết quả kiểm tra sẽ quyết định chuyến hàng có đáp ứng các yêu cầu KDTV 
hay không. Nếu thoả mãn được các yêu cầu về KDTV thì những chuyến 
hàng xuất khẩu sẽ nhận được chứng nhận phù hợp (ví dụ: Giấy chứng 
nhận KDTV), còn những chuyến hàng nhập khẩu sẽ được giải phóng. 

Nếu yêu cầu kiểm dịch thực vật không được đáp ứng, hành động tiếp theo 
có thể được thực hiện. Những hành động này có thể được xác định theo 
thực chất kết quả nghiên cứu, xem xét các dịch hại thuộc diện điều chỉnh 
hoặc các mục tiêu kiểm tra khác, và các trường hợp. Hành động không 
tuân thủ được mô tả chi tiết trong ISPM số 20:2004, phần 5.1.6. 

Trong nhiều trường hợp, dịch hại hoặc các dấu hiệu của dịch hại bị phát 
hiện có thể cần được xác định hoặc phân tích cụ thể trong phòng thí 
nghiệm hoặc tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đưa ra quyết 
định về tình trạng KDTV của chuyến hàng. Việc áp dụng các biện pháp 
khẩn cấp có thể là cần thiết đối với dịch hại mới hoặc chưa được ghi nhận. 
Sử dụng hệ thống sổ sách, lưu mẫu hoặc tiêu bản để truy cứu chuyến 
hàng liên quan và rà soát lại kết quả khi thấy cần thiết. 

Trong trường hợp tái vi phạm không tuân thủ, việc kiểm tra những chuyến 
hàng này phải được tiến hành thường xuyên và nghiêm ngặt hơn. 

Khi một loài dịch hại được phát hiện trong quá trình nhập khẩu, việc báo 
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cáo kiểm tra phải chi tiết đầy đủ để thông báo việc không tuân thủ đó(theo 
quy định tại ISPM số 13:2001). Những yêu cầu lưu trữ hồ sơ khác có thể 
dựa vào sự sẵn có của các báo cáo kiểm tra đã được hoàn tất một cách 
đầy đủ (như mô tả trong Điều VII và VIII của IPPC, ISPM 8:1998 và ISPM 
số 20:2004). 

.2.6.  Soát xét hệ thống kiểm tra  

NPPO phải xem xét định kỳ hệ thống kiểm tra nhập khẩu và xuất khẩu để 
đánh giá sự phù hợp của hệ thống và xác định tiến trình điều chỉnh cần 
thiết đảm bảo tính kỹ thuật. 

Việc kiểm tra theo dõi sổ sách (bao gồm cả việc kiểm tra bổ sung) nhằm 
xem xét lại giá trị pháp lý của hệ thống kiểm tra.  

2.7.  Sự minh bạch 

Minh bạch là một phần của quy trình kiểm tra, thông tin liên quan đến các 
quy trình kiểm tra phải được chứng minh bằng tài liệu và sẵn có theo yêu 
cầu của các bên liên quan theo nguyên tắc minh bạch (ISPM số 1:1993). 
Thông tin này có thể là một phần của các hiệp định song phương, bao gồm 
những khía cạnh KDTV đối với việc buôn bán trao đổi hàng hóa. 
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