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Ngày 05/8/2020 vừa qua, Cơ quan Bảo vệ thực vật, Cục Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp, Nghề cá và Thủy lợi 
Myanmar đã thông báo danh sách các loại thực vật và sản phẩm thực vật không cần phải trải qua quy trình 
cung cấp thông tin phục vụ phân tích rủi ro dịch bệnh (PRA) 

Ngày 05/8/2020 vừa qua, Cơ quan Bảo vệ thực vật, Cục Nông nghiệp, Bộ 
Nông nghiệp, Nghề cá và Thủy lợi Myanmar đã thông báo danh sách các loại 
thực vật và sản phẩm thực vật không cần phải trải qua quy trình cung cấp 
thông tin phục vụ phân tích rủi ro dịch bệnh (PRA), bao gồm: 
          - 40 loại trái cây như: táo, mơ, bơ, quýt, dừa, thanh long, sầu riêng, 
nho, ổi, mít, bưởi, chôm chôm, dưa hấu, dâu tây… 

          - 21 loại ngũ cốc, đậu như: đậu đen, đậu xanh, đậu tương, mè, ngô, kê, 
yến mạch, gạo, lúa mì, hướng dương… 

          - 57 loại rau, gồm: cải xanh, súp lơ, cà rốt, ớt, gừng, tỏi, tiêu, cà chua, 
khoai lang, khoai tây… 
          - 5 loại dùng làm thức ăn chăn nuôi như: đậu tương, lúa mì, bắp, cải, 
cao lương. 
          - 8 thực vật và sản phẩm được dùng để chế biến như: hạt hạnh nhân, 
trầu, cải dầu, hạt điều, hạt dẻ cười, thuốc lá, nghệ, mì. 
          - 116 loại hạt giống và cây con (một số loại có ngoại lệ cho một số 
nước) như: bơ, đậu, cải xanh, ớt, cúc, rau mùi, ngô, dưa chuột, thanh long, 
tỏi, cỏ, bầu, lạc, dưa, kê, đu đủ, tiêu, bí mô, thóc, dâu tây, hướng dương, lúa 
mì, cà chua… 

Trước đây, Cơ quan Bảo vệ thực vật của nước này cũng đã từng thông báo 
danh sách các loại thực vật và sản phẩm thực vật không cần phải trải qua quỳ 
trình cung cấp thông tin phục vụ PRA (lần gần nhất vào ngày 26/02/2019 và 
vào ngày 20/12/2019). So với các lần trước, nước này có xu hướng mở rộng 
hơn các mặt hàng không phải cung cấp thông tin phục vụ PRA. 
Chi tiết danh mục xem tại đây. 

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar 


