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LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn “Cẩm nang Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP)” cung cấp
kiến thức về phƣơng pháp tiếp cận, nguyên tắc và tiêu chuẩn GAP
cũng nhƣ chuẩn mực của chƣơng trình GAP quốc gia dựa trên những
hƣớng dẫn đƣợc công nhận toàn cầu nhƣ tiêu chuẩn GAP Toàn cầu và
các tiêu chuẩn GAP khu vực nhƣ GAP ASEAN là cần thiết cho các
bên liên quan ở nhiều nƣớc thành viên Tổ chức Năng suất Châu Á
(APO) và những nơi có thể định hƣớng và hƣớng dẫn đúng cho những
hộ nông dân nhỏ đáp ứng các tiêu chuẩn GAP đã đƣợc thiết lập
Đây là tài liệu đƣợc dịch ra từ phiên bản tiếng Anh “Guideline on
HACCP, GMP and GHP for ASEAN Food SMEs” của Kitchan
(Malaysia) do Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) xuất bản năm 2016
tại Nhật bản.
Tài liệu dịch này là sản phẩm của nhiệm vụ “Phát triển mạng lƣới
chia sẻ kiến thức về năng suất chất lƣợng”, thuộc Chƣơng trình quốc
gia “Nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý về
năng suất chất lƣợng và các doanh nghiệp, hộ nông dân nhỏ trong lĩnh
vực nông nghiệp, góp phần hỗ trợ cho công cuộc cải tiến năng suất và
chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.
Chúng tôi rất mong nhận đƣợc ý kiến tham gia, đóng góp của độc
giả để cuốn sách tiếp tục đƣợc hoàn thiện khi tái bản.
Nhóm Biên tập
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GIỚI THIỆU
Với sự bùng nổ về thực phẩm của thƣơng mại quốc tế, ngƣời tiêu
dùng đang ngày càng lo ngại về an toàn thực phẩm, đồ ăn đƣợc chế
biến ra sao và nó đƣợc xử lý nhƣ thế nào trong chuỗi cung ứng. Áp
lực mới đến từ ngƣời tiêu dùng, nhà bán lẻ và pháp luật đã đặt thêm
những yêu cầu đối với những nhà nông và những nhà sản xuất. Họ
đang ngày càng đƣợc yêu cầu sử dụng những phƣơng pháp sản xuất
giảm thiểu tác động của nông nghiệp đối với môi trƣờng, giảm thiểu
việc sử dụng hóa chất nông nghiệp, và sử dụng hiệu quả nguồn tài
nguyên thiên nhiên (đất và nƣớc), đồng thời bảo vệ phúc lợi của công
nhân và bảo tồn nguồn sinh thái nông trại. Thực hành nông nghiệp tốt
(GAP) là một giải pháp cho những nhà sản xuất trong việc tìm kiếm
cách đề cập đến những liên quan của ngƣời tiêu dùng tại thị trƣờng
trong và ngoài nƣớc.
Khái niệm GAP đề cập đến 2 vấn đề riêng biệt: bảo đảm an toàn
thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp khác trong các quá trình tại
nông trại và sau sản xuất, đồng thời tăng cƣờng tính bền vững môi
trƣờng đối với những hoạt động năng suất của nông trại một cách lâu
dài. Nó cũng đóng góp vào sự bền vững mang tính kinh tế xã hội. Sự
phát triển và chấp nhận GAP ngày càng trở nên quan trọng trong
việc tăng cƣờng thƣơng mại thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp
khác trong khu vực và quốc tế; cũng nhƣ ý thức đƣợc nâng cao của
ngƣời tiêu dùng về chất lƣợng, sự an toàn và vệ sinh của sản phẩm
mà họ mua.
Những nhà sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những nhà nông nhỏ
lẻ ở Châu Á và Thái Bình Dƣơng, cần đƣợc chứng nhận nông trại tuân
thủ GAP nhằm đƣợc những nhà bán lẻ của thị trƣờng cao cấp công
nhận và chấp nhận. Một số quốc gia đã phát triển những tiêu chuẩn
GAP và những hệ thống chứng nhận của riêng họ. Tuy nhiên, việc
thiếu hài hòa giữa các chƣơng trình GAP quốc gia của các nƣớc, các
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yêu cầu đánh giá phức tạp bởi nhiều nhà bán lẻ khác nhau và sự khan
hiếm những hệ thống chứng nhận giá phải chăng thƣờng dẫn tới sự lẫn
lộn gia tăng và chi phí chứng nhận cao hơn đối với nhà nông và nhà
xuất khẩu.
Hiểu biết cách tiếp cận, nguyên tắc và tiêu chuẩn GAP cũng nhƣ
chuẩn mực của chƣơng trình GAP quốc gia dựa trên những hƣớng dẫn
đƣợc công nhận toàn cầu nhƣ tiêu chuẩn GAP Toàn cầu và các tiêu
chuẩn GAP khu vực nhƣ GAP ASEAN là cần thiết cho các bên liên
quan ở nhiều nƣớc thành viên Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và
những nơi có thể định hƣớng và hƣớng dẫn đúng cho những hộ nông
dân nhỏ đáp ứng các tiêu chuẩn GAP đã đƣợc thiết lập.
APO đã và đang thúc đẩy Năng suất Xanh (GP) trong công
nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp trong 2 thập kỷ qua. Trong lĩnh vực
nông nghiệp, APO hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc phát
triển nông nghiệp bền vững. Một trong những hoạt động chủ chốt
của APO trong nông nghiệp là quảng bá GAP. Cẩm nang này là tổng
hợp của những công việc đƣợc chọn lọc, đƣợc viết bởi những nhà
nghiên cứu đã đóng góp cho những khóa học trực tuyến (e-learning),
các hội thảo, những khóa tự học trực tuyến về GAP của APO từ 2010
đến 2014. Tôi hy vọng rằng ấn phẩm này hữu dụng đối với các nhà
thực hành GAP, nhà sản xuất, công nhân phát triển nông nghiệp và
các nhà chuyên môn, đồng thời giúp thúc đẩy thực hành phát triển
nông nghiệp bền vững.
Mari Amano
Tổng thƣ ký
Tokyo, Tháng 1 2016
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MÔ ĐUN 1
GIỚI THIỆU GAP VÀ CẨM NANG GAP
1.1. QUẢNG BÁ GAP
Nhiều nông dân và những ngƣời làm nông nghiệp trên khắp thế
giới gặp khó khăn trong việc hiểu rõ các tiêu chuẩn GAP đƣợc thiết
lập bởi các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, các cơ quan quốc tế
hoặc các nhà bán lẻ. Ấn tƣợng đầu tiên về các tiêu chuẩn GAP hoặc
các chƣơng trình GAP đơn giản là cấm nhiều hoạt động nông trại của
họ. Thêm vào đó, một số nông dân sử dụng các phƣơng pháp canh
nông truyền thống cảm thấy rằng GAP là điều gây ra sự cản trở đối
với các thực hành của họ.
Những nông dân truyền thống nói:
Chúng tôi luôn sản xuất thực phẩm theo cách của mình. Những
phƣơng pháp của chúng tôi có gì sai?
Những nông dân sử dụng các thực hành thông thƣờng nói:
Chúng tôi đạt đƣợc sản lƣợng cao trong sản xuất thực phẩm. Có
gì sai với cách tiếp cận của chúng tôi?
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Phần lớn nông dân Châu Á không biết đọc và viết, không những
tiếng Anh mà ngay cả ngôn ngữ của họ. Nhiều nông dân học đƣợc kỹ
năng canh tác thông qua việc tiếp xúc tình huống trên cánh đồng
hoặc từ những ngƣời lớn tuổi hơn. Việc thành công của mỗi sản
lƣợng cây trồng thƣờng đƣợc ghi nhận là công việc khó khăn hoặc
do đƣợc phù hộ.
Tuy nhiên, với việc ứng dụng khoa học vào thực tiễn nông
nghiệp, thu hoạch mùa màng đã trở thành một quá trình khoa học
trong dó mỗi khía cạnh tăng trƣởng cây trồng có thể đƣợc giải thích
một cách khoa học. Những thực hành canh tác cây trồng đƣợc tăng
cƣờng một cách khoa học đã vƣợt xa các phƣơng pháp canh tác truyền
thống, và là rất quan trọng để nuôi sống dân số thế giới ngày càng
tăng. Những thực hành sản xuất thực phẩm khoa học hiện đại bây giờ
đã trở thành phƣơng pháp tiếp cận thông thƣờng đến việc canh tác.
Đa phần nông dân hiện nay sử dụng hóa chất hiện đại trong mọi
khía cạnh thực hành hàng ngày của họ, bao gồm việc sản xuất cây
trồng, bảo vệ cây trồng,. tăng trƣởng cây trồng, xử lý sau thu hoạch và
tuổi thọ nhằm cải thiện năng suất sản lƣợng cũng nhƣ bảo vệ cây trồng
của họ khỏi sâu bọ và bệnh tật. Tuy vậy, việc thực hành sử dụng kém
các hóa chất có thể dẫn tới việc tạo ra chất thải độc hại và các sản
phẩm cây trồng có thể bị nhiễm độc bởi những dƣ lƣợng độc hại. Điều
này cũng làm xáo trộn sự cân bằng sinh thái của hệ thực vật và động
vật trong nông trại và môi trƣờng xung quanh. Hậu quả tiêu cực của
việc thực hành kém tạo ra một chu kỳ trọn vẹn ảnh hƣởng tới sản xuất
thực phẩm, việc mƣu sinh của những ngƣời nông dân, và cả những
ngƣời tiêu dùng.
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Bảng 1. Sự nổi lên của các siêu thị
Các siêu thị
 Hiện tƣợng đô thị hóa toàn cầu
đang mở rộng tại khu vực mua sắm
thực phẩm
 Mục tiêu quần chúng, đặc biệt là
ngƣời tiêu dùng trung lƣu tại khu
vực đô thị
 Giá cả và giá trị hấp dẫn
 Chuỗi bán lẻ quốc tế rất lớn
 Một trong những chiến lƣợc phát
triển của họ là chiếm thị phần
 Tỷ suất lợi nhuận thấp, bởi vậy,
việc giảm chi phí đƣợc ƣu tiên
 Nguồn sản phẩm từ khắp nơi
trên thế giới

Walmart (2014)
Doanh thu:

476.3 Tỷ $

Tổng số đơn vị
bán lẻ:

11000

Nhân công:

2.2 triệu

Tesco (2013)
Doanh thu:

72.4 Tỷ £

Tổng số cửa hàng: 6,500+
Nhân công:

500,000+

GAP nhằm mang lại sự cân bằng cho sản xuất thực phẩm. Nó
giúp tất cả các bên liên quan tới chuỗi sản xuất thực phẩm hiểu đƣợc
sự quan trọng của an toàn thực phẩm, sự cần thiết của hệ thống sản
xuất thực phẩm bền vững, và thực tế là chúng ta không đƣợc tạo ra
chất thải. GAP không quy định kỹ thuật tăng năng suất cây trồng. Tuy
nhiên, nó giúp nông dân sản xuất hiệu quả những cây trồng sinh lời và
bền vững; tạo ra lợi ích có ảnh hƣởng trực tiếp tới họ.
1.2. SỬ DỤNG GAP NHƢ MỘT CÔNG CỤ QUẢN LÝ
Độc giả của cuốn Cẩm nang GAP này phần lớn đƣợc mong đợi là
những ngƣời tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, nhƣ sản xuất, phân
phối, tiếp thị những sản phẩm nông nghiệp, học viện, giảng viên cũng
nhƣ văn phòng của các tổ chức tƣ và chính phủ. Tất cả những cá nhân
này đƣợc kỳ vọng đƣợc đào tạo về khoa học và sản xuất nông nghiệp.
Viết tắt của cụm thực hiện nông nghiệp tốt - GAP đƣợc sử dụng
15

Yêu cầu khách hàng

nhằm chỉ định những thực hành tốt trong các hoạt động nông nghiệp
hàng ngày. Những ngƣời nông dân trở thành các chuyên gia trong hoạt
động nông nghiệp thông qua những kinh nghiệp thực tế làm việc trên
đồng ruộng, và những kỹ thuật viên nông nghiệp đƣợc đào tạo về các
khía cạnh học thuật và khoa học của ngành nông nghiệp. Bởi những
kiến thức và kinh nghiệm của mình, nhiều nông dân và kỹ thuật viên
nông nghiệp đọc tài liệu này có thể phản đối việc kiểm tra và đặt câu
hỏi cho những hoạt động canh tác của họ.

Yêu cầu khách hàng

Hình 1. Mỗi bên liên quan của chuỗi cung ứng sản xuất có vai trò
bình đẳng và quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng
và an toàn thực phẩm.
Quan niệm sai lầm này về GAP đã cản trở việc giới thiệu và
chấp nhận các thực hành GAP.Các tiêu chuẩn GAP đƣợc cho là hạn
chế và cản trở nông dân và các quá trình nông nghiệp của họ. Tuy
nhiên, nguyên tắc hƣớng dẫn cơ bản của GAP là việc đạt đƣợc một
hệ thống sản xuất thực phẩm an toàn và bền vững cho những ngƣời
trồng và ngƣời tiêu dùng. Hệ thống sản xuất an toàn này là cần thiết
trong việc đảm bảo quyền ngƣời tiêu dùng về thực phẩm vệ sinh,
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dinh dƣỡng và giá thành phải chăng. Hơn nữa, việc sản xuất thực
phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe, vệ sinh cũng nhƣ phúc lợi ngƣời trồng
và công nhân nông trại cũng là điều quan trọng. Họ không đƣợc tiếp
xúc với các mối nguy hiểm và độc hại trong quá trình áp dụng đầu
vào của chuỗi cung ứng.
Ngƣời nông dân quan ngại nhất đến việc phát triển thành công
cây trồng; điều này cho phép họ bán sản phẩm chất lƣợng với giá
thành tốt hơn. Tuy vậy, sức mạnh thị trƣờng phụ thuộc phần lớn vào
sự ủng hộ của ngƣời tiêu dùng. Ngƣời tiêu dùng ngày nay yêu cầu và
mong đợi rằng những tiêu chuẩn GAP đƣợc áp dụng để tiếp cận thị
trƣờng đối với nhiều loại cây lƣơng thực. Cây trồng từ các nông trại
không đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn GAP phải đƣợc giao dịch ở thị trƣờng
thấp hơn, điều này đồng nghĩa với việc chúng đƣợc bán với mức giá
thấp hơn.

Hình 2. Mỗi bên liên quan trong chuỗi là người mua và người bán
Những ngƣời nông dân quan ngại nhất về việc trồng trọt hoa màu
thành công để có thể bán với giá cao.
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Dƣới những điều kiện nhƣ vậy, những ngƣời nông dân đặc biệt là
những hộ nông dân nhỏ và thuộc vùng nông thôn khu vực Châu Á, có
một nhu cầu bức thiết đó là hiểu đƣợc cơ chế hoạt động của GAP. Họ
phải học cách nắm bắt các cơ hội và tránh những cạm bẫy của việc
mắc kẹt trong hệ thống thị trƣờng thực phẩm, nơi mà những sản phẩm
cây trồng của họ đƣợc xếp bên lề trong chuỗi cung ứng thực phẩm
(FSC). Cẩm nang GAP hy vọng sẽ hỗ trợ họ trong việc quản lý nông
trại, mang tới cho họ sự hiểu biết về các thực hành quản lý GAP nhằm
vƣợt qua những khó khăn này.
1.3 YÊU CẦU KHÁCH HÀNG ĐỊNH HƢỚNG CHO VIỆC
QUẢNG BÁ GAP
GAP là một cách tiếp cận khái niệm mới tới sản xuất nông
nghiệp. Chính bởi vậy, những khái niệm và ứng dụng GAP đã đƣợc
chứng tỏ là gây bối rối cho những ngƣời thực hành nông nghiệp
truyền thống. Một khía cạnh của điều này là thực tế, những ngƣời
nông dân hiện giờ sẽ phải tập trung nhiều hơn vào tài liệu về những
hoạt động sản xuất nông trại hơn bao giờ hết.
Những ngƣời nông dân theo truyền thống thƣờng là độc lập và
sản xuất cho cộng đồng địa phƣơng thuộc khu vực địa phƣơng họ.
Dƣới những điều kiện nhƣ vậy, họ chỉ cần nghĩ tới việc sản xuất cây
trồng và bán trƣớc cổng nông trang. Tuy nhiên, với sự ra đời của việc
Quản lý Chuỗi cung ứng Nông nghiệp (HSCM) hiện đại, các nhà nông
hiện phải sắp đặt lại những yêu cầu của ngƣời tiêu dùng , sự siêu thị
hóa, quản lý, xử lý sau thu hoạch và quản lý hậu cần. Với tƣ cách là
các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, những ngƣời nông dân hiện
nay đã có trách nhiệm kép là trách nhiệm ngƣời bán và ngƣời mua.
Các nhà nông nhận ra rằng bất kỳ một hoạt động nào của họ trên nông
trại sẽ có tác động tới ngành công nghiệp.
Việc sử dụng các sản phẩm Bảo vệ Cây trồng (PPP), bao gồm
thuốc trừ sâu, dƣờng nhƣ là bắt buộc trong việc sản xuất nông nghiệp
hiện đại hiện nay. Tuy nhiên, nhiều ngƣời tiêu dùng nghi ngờ rằng liệu
những nhà nông có hiểu đƣợc các kỹ thuật áp dụng chính xác trong
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việc sử dụng PPP không. Bởi vì thị trƣờng phụ thuộc vào yêu cầu của
ngƣời tiêu dùng, quyết định của ngƣời tiêu dùng hiện đang có tác
động lớn trong việc khiến nhà nông chọn trồng cái gì, bao giờ trồng,
trồng nhƣ thế nào.
Trong quá khứ, ngƣời tiêu dùng ăn để tồn tại và lƣợng thức ăn sẵn
có trên thị trƣờng chƣa bao giờ đủ. Ngƣời trồng đƣợc đảm bảo rằng họ
có thể bán tất cả các sản phẩm của mình bất cứ lúc nào. Đây là thời
điểm thúc đẩy cung ứng khi chợ nằm khá gần các trung tâm sản xuất.
Những thực phẩm nhập khẩu đắt đỏ, khó mua và chất lƣợng tồi hơn
một cách rõ rệt. Với tiến trình vận chuyển, các hệ thống chuỗi cung
ứng lạnh và công nghệ xử lý sau thu hoạch, cây trồng thực phẩm đã
thu hoạch có thể đƣợc vận chuyển nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn từ
những địa điểm xa nhất của thế giới tới các thị trƣờng giàu có ở Châu
ÂU, Mỹ và Nhật Bản.

Người tiêu dùng nay có vô số những lựa chọn thực phẩm
Ngày nay, ngƣời tiêu dùng không còn tập trung riêng vào việc ăn
thỏa cơn đói mà có vô vàn những lựa chọn đồ ăn khác nhau. Ngƣời
tiêu dùng tại các thị trƣờng giàu có và phát triển, với sức mua đặc biệt
lớn của mình, có rất nhiều những lựa chọn thực phẩm sẵn có ở bất cứ
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thời điểm nào trong năm. Sản xuất thực phẩm đang là một chức năng
kéo theo yêu cầu. Ngƣời tiêu dùng hiện thiết lập những yêu cầu chất
lƣợng về cách thức bán lẻ của các sản phẩm thực phẩm. Thay vì giá
cả, yếu tố quyết định đối với ngƣời tiêu dùng là liệu ngƣời nông dân
nghèo tại các quốc đang phát triển có thể đƣa sản phẩm của họ tới
những thị trƣờng này với giá cả tốt nhất với những yêu cầu chất lƣợng
đó không.
Dƣới hệ thống hiện đại này, ngƣời tiêu dùng có quyền đòi hỏi
thực phẩm an toàn. Khía cạnh mới của cách tiếp cận nông nghiệp
mang tính khái niệm là nghĩa vụ đạo đức và pháp lý đối với mọi nông
dân trong việc sản xuất thực phẩm vệ sinh đảm bảo an toàn và sạch sẽ.
Yêu cầu của ngƣời tiêu dùng trong hệ thống thị trƣờng nghĩa là ngƣời
nông dân phải sản xuất cây trồng phù hợp với các tiêu chuẩn GAP.
1.4. CÁC HẠN CHẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN NHỎ VÀ THUỘC
VÙNG NÔNG THÔN TRONG VIỆC THỰC HIỆN GAP
Nhiều hộ nông dân nhỏ và thuộc vùng nông thôn tại các quốc gia
đang phát triển ở Châu Á thiếu kỹ năng quản lý và thực tiễn sản xuất
có thể hỗ trợ họ trong công cuộc ứng dụng và phát triển các quá trình
GAP. Họ cũng có nguồn tài chính không mấy dồi dào và không thể
chi trả phí tuân thủ các yêu cầu của GAP. Các cơ quan phát triển riêng
biệt tại các quốc gia này đã thực hiện nhiều chƣơng trình nhằm giải
quyết những điểm thiếu hụt này. Tuy nhiên, những hạn chế này tiếp
tục ám ảnh họ.Quan điểm hiện nay là bởi những hộ nông dân nhỏ và
thuộc vùng nông thôn tại các quốc gia đang phát triển thƣờng không
trực tiếp tham gia vào hệ thống thị trƣờng, điều này lý giải việc họ
không quan tâm tới việc thực hiện GAP trong thực tế. Việc tồn tại của
những thị trƣờng trung gian đa tầng đƣợc cho là đã làm giảm động lực
chấp nhận hệ thống GAP vào sản xuất của các hộ nông dân nhỏ và
thuộc vùng nông thôn.Tuy nhiên, khi việc mở rộng siêu thị ở các nƣớc
Châu Á tiếp tục với nhiều nguồn trực tiếp từ nông trại, có nhiều cơ hội
tốt hơn đối với những hộ nông dân nhỏ và thuộc vùng nông thôn trong
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việc trực tiếp tham gia hệ thống thị trƣờng chính thống. Các siêu thị
cũng đảm bảo rằng họ sẽ giảm chi phí phân phối và phần tiết kiệm có
thể đƣợc trả lại cho những ngƣời nông dân. Cách tiếp cận nguồn trực
tiếp này mang lại lợi ích cho nông dân với lợi nhuận cao hơn đồng
thời liên kết họ với thị trƣờng sẽ khuyến khích họ chấp nhận các
chƣơng trình GAP.
Bảng 2. Duy trì việc kinh doanh nông trại nhỏ
Duy trì việc kinh doanh nông trại nhỏ
Hạn chế của các
nông trại nhỏ

Những can thiệp cần thiết

Giảm thiểu chất thải liên quan tới lao động,
Năng lực/Quy mô năng lƣợng, nƣớc và các nguồn đầu vào;
sản xuất
những chƣơng trình nhóm (với sự tham gia
của của các nông trại nhỏ)
Quản lý sản xuất

Các quy tắc thực hành, đạt đƣợc năng suất,
chất lƣợng, sản lƣợng cao hơn, giảm thiểu
chất thải, quản lý và bảo vệ mùa màng

Quản lý hậu cần

Cung cấp môi trƣờng thuận lợi (cơ sở hạ tầng,
dễ dàng kinh doanh), hỗ trợ kỹ thuật

Động thái thị trƣờng Thông tin thị trƣờng và mạng lƣới, làm việc
thay đổi
với siêu thị, hài hòa các tiêu chuẩn
Xác định thị trƣờng, xây dựng mối liên kết,
Liên kết (tiếp cận) thị
quản lý cung và cầu, giảm thiểu số lƣợng thị
trƣờng
trƣờng trung gian
Xây dựng năng lực Chứng nhận các chƣơng trình GAP, dịch vụ
cạnh tranh
hỗ trợ phát triển (đóng gói), quản lý thông tin
Tạo lợi nhuận

Tạo và bổ sung giá trị, tiếp thị, xử lý thích hợp
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1.5. CẨM NANG GAP APO
Canh tác thực phẩm toàn cầu đại diện cho việc tiêu thụ nguồn đất
và nƣớc lớn nhất đồng thời góp phần làm mất cân bằng sinh thái đáng
kể. Do dân số thế giới không ngừng tăng, tốc độ sản xuất thực phẩm
để đáp ứng nhu cầu tăng lên đã gây áp lực lớn đối với tài nguyên thiên
nhiên và ảnh hƣởng tới môi trƣờng. Không mấy ngạc nhiên khi các cơ
quan và các nhóm bảo tồn hiện đang ngày càng chú ý tới cách thức
trồng trọt thực phẩm, với nỗi lo sản xuất thực phẩm không bền vững
cũng nhƣ những tình huống không đảm bảo vệ sinh thực phẩm tiềm
tàng. Sản xuất thực phẩm bền vững cũng là một vấn đề cần thiết cho
nhà nông bởi kế sinh nhai của họ phụ thuộc vào năng suất canh tác
vững vàng. Để đáp ứng các nhu cầu toàn cầu về tiêu thụ và sản xuất
bền vững, nhà nông phải đóng vai trò dẫn đầu trong các quan tâm về
môi trƣờng.
Mặc dù họ là những chuyên gia về cây trồng thông qua kinh
nghiệm trực tiếp trên đồng ruộng, nhiều nông dân mất phƣơng hƣớng
khi cố gắng tuân thủ vô vàn các quy trình chứng nhận. Để những nông
dân thực hiện các bƣớc đi cần thiết đầu tiên cho việc tiếp cận sản xuất
GAP, việc họ hiểu biết đúng đắn về các nguyên tắc GAP, biết cách
thực hiện chúng và chấp nhập những lợi ích mà các chƣơng trình GAP
mang lại là cần thiết. Cẩm nang GAP xuất bản bởi APO đƣợc viết với
những lý giải thực tiễn, dễ hiểu về những yêu cầu tuân thủ của nhiều
cơ chế GAP hiện hành. Ẩn phẩm này giải thích nhiều yêu cầu đối với
việc tuân thủ của nông trại trong quá trình chứng nhận đƣợc ngƣời
nông dân sử dụng.
APO nhận thức rõ ràng về những quan ngại về các vấn đề kinh tế
và môi trƣờng toàn cầu. Việc phát triển cuốn cẩm nang GAP này là
một bƣớc tiếp cận những vấn đề này. APO hy vọng rằng Cẩm nang
GAP sẽ cung cấp những hiểu biết cơ bản về các khái niệm GAP. Đối
với các đọc giả đã thành thạo trong việc chuyển đổi sản xuất nông
nghiệp hiện đại, Cẩm nang GAP đóng vai trò là một tài liệu tham khảo
hữu dụng về các sáng kiến phát triển cho các chƣơng trình và việc
thực hiện GAP.
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Để biết thêm thông tin về xây dựng các tiêu chuẩn an toàn thực
phẩm cũng nhƣ hƣớng dẫn ại các quốc gia phát triển đƣợc chọn lọc,
vui lòng đọc các bài viết 1, 2, 3 và 4 trong danh mục sách đọc thêm
của Mô đun này.
Cẩm nang GAP chủ yếu đƣợc viết với thông tin đã đƣợc thâu tóm
từ những dự án APO sau:
- Khóa học trực tuyến về GAP và GAP Toàn cầu nhằm tiếp cận thị
trƣờng tốt hơn dành cho các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp, 2010.
- Khóa học trực tuyến về các tiêu chuẩn GAP Toàn cầu để tiếp
cận thị trƣờng tốt hơn, 2013.
- Hội thảo về GAP nhằm tăng năng suất nông trại và tăng cƣờng
tính bền vững môi trƣờng, Manila, 2014.
Các khóa học này trình bày và kiểm tra chƣơng trình GAP
Malaysia (MyGAP; từng đƣợc biết đến là SALM), GAP Nhật Bản
(JGAP), GAP Toàn cầu và các thực hành GAP ở Mỹ. Những tài liệu
tham khảo từ các khóa học trực tuyến và từ các hội thảo đƣợc đƣa
vàotrong cẩm nang này.
1.5.1. Chương trình GAP quốc gia của các nước thành viên APO
20 quốc gia thành viên APO đã tham gia vào nhiều sáng kiến với
nhiều mức độ khác nhau nhằm phát triển chƣơng trình GAP quốc gia
riêng. Một số nƣớc thành viên đã thiết lập đƣợc các chƣơng trình GAP
quốc gia khoảng 10 năm trƣớc, gồm Nhật Bản (JGAP), Thái Lan
(ThaiGAP), và Mã Lai (MyGAP). Cũng có một số nƣớc thành lập bổ
sung thêm, gồm Indonesia (IndoGAP), Đài Loan (TGAP), Ấn Độ
(IndiaGAP), Việt Nam (VietGAP) và Philippines (PhilGAP).
Các nƣớc thành viên APO còn lại vẫn đang lên kế hoạch và soạn
thảo các bƣớc trong việc xây dựng chƣơng trình GAP của mình. Cuốn
cẩm nang GAP này sẽ phục vụ nhƣ là một nguồn thông tin hữu dụng
cho các nhóm trong công tác soạn thảo các chƣơng trình GAP quốc gia.
Phần lớn các chƣơng trình GAP quốc gia đƣợc đề cập trên đây
phục vụ cho thị trƣờng trong nƣớc và những đặc điểm xuất khẩu bị
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giới hạn trong thƣơng mại khu vực. Nhật Bản và Thái Lan đang trong
quá trình lập chuẩn đối sánhcho các chƣơng trình GAP tƣơng ứng của
JGAP và ThaiGAP với GAP Toàn cầu nhằm nhận đƣợc chứng nhận
quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết về JGAP, vui lòng xem Phụ lục
1. 'Tổng quan về JGAP' đƣợc trình bày bởi ông Yasuaki Takeda trong
Hội thảo về GAP nhằm tăng cƣờng an toàn thực phẩm và bảo tồn môi
trƣờng ở Manila, Philippines từ 11 đến 15 tháng 8 năm 2014.
1.5.2. GAP ASEAN
Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phát triển GAP
ASEAN, một hệ thống đảm bảo chất lƣợng cho hoa quả và rau quả
ASEAN. GAP ASEAN là tiêu chuẩn GAP tự nguyện đƣợc sử dụng
nhằm kiểm soát những mối nguy trong quá trình sản xuất, thu hoạch
và sau thu hoạch của hoa quả, rau quả tƣơi trong khu vực ASEAN.
10 quốc gia thành viên ASEAN cũng đã nỗ lực phát triển GAP
của quốc gia mình với những mức độ khác nhau. Vài quốc gia đã có
hệ thống chứng nhận chính phủ trong khi những quốc gia khác đang ở
giai đoạn đầu của việc thực thi các chƣơng trình nâng cao nhận thức
cho nông dân. Các nƣớc thành viên có cácchƣơng trình GAP quốc gia
cần lập chuẩn đối sánh so với GAP ASEAN trong khi những nƣớc
không có chƣơng trình GAP quốc gia cần áp dụng GAP ASEAN.
Mục tiêu của GAP ASEAN là làm hài hòa các chƣơng trình GAP
trong khu vực ASEAN để tạo thuận lợi cho cả thƣơng mại quốc gia và
quốc tế, nhằm đảm bảo an toàn và chất lƣợng rau, củ, quả cho ngƣời
tiêu dùng, đồng thời nhằm tăng cƣờng tính bền vững của môi trƣờng
trong khu vực ASEAN để bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi của
công nhân. GAP ASEAN cần đƣợc quảng bá sao cho nó có thể đạt
đƣợc sự tƣơng đồng với những tiêu chuẩn GAP quốc tế khác và đạt
đƣợc sự thừa nhận của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới nhƣ là một tiêu
chuẩn thƣơng mại quốc tế.
GAP ASEAN gồm 4 tiêu chí tuân thủ: an toàn thực phẩm; quản lý
môi trƣờng; sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của công nhân; và chất
lƣợng sản phẩm. Các quốc gia thành viên đạt nhiều tiến bộ tốt trong
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việc phát triển GAP quốc gia mình cần đáp ứng tất cả 4 tiêu chí trên.
Các quốc gia ASEAN chƣa phát triển chƣơng trình GAP quốc gia
riêng của mình có thể chấp nhận và sử dụng GAP ASEAN để cải thiện
các tiêu chuẩn của họ, cuối cùng tạo ra một tiêu chuẩn chung với phần
còn lại của các quốc gia đi trƣớc trong lĩnh vực GAP ASEAN.
1.6. SỬ DỤNG CẨM NANG GAP APO
Cẩm nang này lý giải sự liên quan của GAP đối với việc quản lý
nông trại bằng các cách tiếp cận sau:
 Xác định tác động của việc không tuân thủ đối với nông trại, sản
phẩm và ngƣời tiêu dùng
 Giải thích những lý do cho mỗi yêu cầu cần tuân thủ để nhà
nông thấy đƣợc lợi ích có thể nhận đƣợc từ việc thực hiện các thực
hành GAP.
 Cung cấp những ví dụ về thủ tục, danh mục kiểm tra và biểu mẫu
mà ngƣời đọc có thể sử dụng cho việc quản lý nông trại hàng ngày.
 Cung cấp những tài liệu tham khảo về chủ đề GAP cho phép
ngƣời đọc không ngừng mở rộng vốn hiểu biết về chủ đề này.
Đọc giả có kiến thức về các thực hành GAP sẽ nhận ra rằng cuốn
cẩm nang này bao gồm những điểm kiểm soát và tiêu chí đánh giá chủ
chốt đƣợc thấy ở nhiều chƣơng trình GAP quốc gia. Với sự hiểu biết
về cách đáp ứng các tiêu chí này, những ngƣời đọc này cần có đủ tự
tin để thử thực hiện quá trình chứng nhận của các chƣơng trình GAP
quốc gia trên đất nƣớc mình, hoặc thậm chí là cả quá trình chứng nhận
GAP Toàn cầu.
Cán bộ khuyến nông dày dặn kinh nghiệm có thể sử dụng cẩm
nang GAP này khi họ giới thiệu và thực hiện GAP với những hộ nông
dân nhỏ và thuộc vùng nông thôn mà họ làm việc cùng. Ngƣời nông
dân đọc cẩm nang này có thể sử dụng những công cụ quản lý nông trại
đƣợc nêu ở đây và thực hiện các thực hành GAP một cáchđộc lập tại
nông trại của mình. Họ thậm chí còn có thể đăng ký chứng nhận GAP
Toàn cầu cho chƣơng trình GAP của riêng mình.
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Cuốn cẩm nang này gồm modul về các hệ thống quản lý chất
lƣợng (QMS). QMS là một tập hợp các quá trình kinh doanh (ví dụ:
cơ cấu tổ chức, các chính sách, thủ tục, và quá trình) hỗ trợ các nhà
sản xuất trong việc đạt đƣợc mục tiêu chất lƣợng họ cam kết với
khách hàng. Một QMS là cần thiết nếu nhƣ nhà sản xuất làm việc
trong tổ hợp nhóm các hộ nông dân. Điều này là bởi vì những nhà sản
xuất cần phải có một hệ thống cho việc quản lý các thành viên nhóm
nhằm tập trung vào mục tiêu chung của tổ hợp nhóm.
Cuốn cẩm nang này rất đƣợc khuyến khích dùng cho các lãnh đạo
các tổ hợp nhóm hoặc các nhóm nông dân theo hợp đồng - ngƣời chịu
trách nhiệm với các thực hành GAP và thực hiện trong vai tròcác
thành viên của nhóm. Cuốn cẩm nang dự kiến giúp đỡ các thực hành
viên để họ thực hiện GAP một cách độc lập đồng thời giúp họ trong
việc tiếp cận chứng nhận GAP.
Cuốn cẩm nang này đƣợc chia làm 5 Modul: Quản lý nông trại;
An toàn thực phẩm; Bảo tồn môi trƣờng; Sức khỏe, sự an toàn và phúc
lợi của công nhân; và Hệ thống quản lý chất lƣợng. Các Học viên có
thể sử dụng một số công cụ đƣợc giới thiệu trong ấn phẩm này vào
việc quản lý cũng nhƣ thực hiện GAP của mình. Những công cụ này
bao gồm, ví dụ nhƣ, biểu mẫu lƣu trữ hồ sơ, dạng thủ tục, đánh giá rủi
ro, và mẫu danh mục kiểm tra. Thêm nữa, những liên kết và địa chỉ
trực tuyến đối với các tài liệu có giá trị đƣợc cung cấp và ngƣời đọc
đƣợc khuyến khích sử dụng những nguồn tham khảo đó để mởi rộng
quan điểm của mình về GAP. Các slide thuyết trình PowerPoint cụ thể
cũng đƣợc cung cấp. Ngƣời đọc cũng có thể vận dụng những tài liệu
này để bổ túc cho những ngƣời khác về các thực hành GAP.
Cuốn cẩm nang này không nhằm thay thế cho bất cứ tài liệu nào
đƣợc viết về chủ đề GAP hoặc bất kỳ một chƣơng trình GAP đang tồn
tại nào. Đây là sự bổ sung cho những chƣơng trình GAP đang tồn tại đang đƣợc thực hiện bởi những ngƣời nông dân và những ngƣời thực
hành trên khắp thế giới. Bản hƣớng dẫn cho nhiều tiêu chuẩn GAP
thƣờng sử dụng phong cách kỹ thuật cao với các thuật ngữ chuyên
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mônt phức tạp. Nhằm nâng cao sự hiểu biết của ngƣời nông dân, cuốn
cẩm nang này cung cấp những mô tả rõ rệt hơn về các tiêu chí của tiêu
chuẩn GAP và cách thức đạt đƣợc sự tuân thủ trong thực tế hàng ngày
của nông trại.
Bản câu hỏi tự đánh giá đƣợc đính kèm ở cuối mỗi modul, nêu bật
những điểm và vấn đề quan trọng của chủ đề đƣợc thảo luận. Ngƣời
đọc sẽ hiểu rõ hơn về mỗi chủ đề bằng cách trả lời các câu hỏi. Những
câu hỏi đó khuyến khích ngƣời đọc kiểm tra xem hoạt động của họ có
thể ảnh hƣởng tới các vấn đề toàn cầu ra sao, đồng thời có thể suy
ngẫm về cách thức họ sử dụng để thực hiện các hoạt động cụ thể trong
việc khắc phục những vấn đề này. Ngƣời đọc cần hoàn thành bản câu
hỏi trƣớc khi chuyển sang modul kế tiếp.
Việc kiểm tra cuối cùng cần đƣợc thực hiện sau khi nghiên cứu kỹ
mỗi modul. Nó cũng sẽ sử dụng nhƣ là chuẩn đối sánh xem liệu ngƣời
đọc đã thực sự hiểu tài liệu chƣa và liệu họ đã sẵn sàng truyền đạt
GAP cho những ngƣời nông dân và ngƣời thực hành khác (những
ngƣời chƣa chắc đủ kỹ năng ngôn ngữ và kỹ thuật để đọc và hiểu cuốn
cẩm nang này) chƣa.
Cuốn cẩm nang này có sẵn dƣới cả dạng ấn phẩm trực tuyến trên
website APO lẫn dạng ấn phẩm đƣợc in. Điều này đảm bảo cho việc
tiếp cận thuận tiện và giá cả phải chăng đối với các đối tƣợng độc giả
rộng hơn quan tâm tới các thực hành GAP. APO cũng dự định để
những ngƣời tham dự các chƣơng trình học trực tuyến tiếp tục kết nối
với mạng lƣới rộng lớn hơn các cá nhân cống hiến cho môi trƣờng.
1.7. PHẦNTRÌNH BÀY CỦA CÁN BỘ NGUỒN TRONG DỰ
ÁN GAP APO
Để áp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các nƣớc thành viên APO
đối với việc sản xuất thực phẩm an toàn và bảo tồn môi trƣờng, APO
đang quảng bá Năng suất xanh (GP) nhƣ là một chiến lƣợc phát triển
kinh tế xã hội. Trong vấn đề này, APO đã thực hiện nhiều dự án GAP
từ năm 2008. Đã có nhiều thành công, tiến bộ ở các nƣớc thành viên
APO, đƣợc giới thiệu trong mục 1.5.1 của modul này.
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APO đã mời một số cán bộ nguồn thực hiện các khóa học cả trực
tiếp mặt đối mặt lẫn trực tuyến để giới thiệu và quảng bá GAP tại các
nƣớc thành viên. Dƣới đây là những phần thuyết trình PowerPoint đã
đƣợc đƣa ra trong các Hội thảo và khóa đào tạo. Đọc giả của cuốn
cẩm nang này đƣợc khuyến khích xem một cách cẩn thận những phần
thuyết trình này. Thông tin đƣợc trình bày có nguồn gốc từ những
kinh nghiệm trên thực địa của các cán bộ nguồn, và có một ngữ cảnh
thực tế hơn, rộng hơn đƣợc dựng lên trong các mô đun. Các bài thuyết
trình này là một phần không thể thiếu của Cẩm nang GAP.
1.7.1. Triển vọngToàn cầu về việc thực hiện GAP ở Châu Á
Vui lòng xem Phụ lục 2 và Phụ lục 3.
Đây là 2 bài thuyết trình
ppt khám phá những vấn đề
liên quan tới nông dân Châu
Á - những ngƣời đang dự
tính việc giới thiệu và thực
hiện GAP, đặc biệt là những
hộ nông dân nhỏ và vùng
nông thôn. Mục đích của
những bài thuyết trình này là
thể hiện bức tranh toàn cảnh giúp ngƣời đọc định vị đƣợc việc thực
hành GAP trong bối cảnh rộng hơn của châu Á.
1.7.2. Giới thiệu GAP Toàn cầu và Quy trình Chứng nhận
GAP Toàn cầu
Vui lòng xem Phụ lục
4 và Phụ lục 5.
Nhiều ngƣời thực hành
GAP cho rằng các tiêu chí
tuân thủ GAP Toàn cầu
nằm ngoài tầm với của hầu
hết những ngƣời nông dân
Á Châu. Tuy nhiên, đây là
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một quan niệm sai lệch. GAP Toàn cầu đã thiết lập những tiêu chuẩn
thối thiểu cho quá trình chứng nhận GAP, và thực tế nó tƣơng tự với
những chƣơng trình nông nghiệp thực tiễn đƣợc thực hiện bởi cán bộ
khuyến nông của nhiều cơ quan nông nghiệp tại các quốc gia Châu Á.
Nó thƣờng dùng ngôn ngữ kỹ thuật cao gây khó hiểu cho nhiều ngƣời
nông dân về Điểm kiểm soát và tiêu chí tuân thủ GAP Toàn cầu. Vì lý
do này, bài thuyết trình ppt xuất sắc của Kerstin Uhlig là một sự khai
sáng lớn cho đọc giả.
1.7.3. Giới thiệu GAP Nhật Bản (JGAP)
Vui lòng xem Phụ lục 1 và Phụ lục 6.
Ngƣời tiêu dùng Nhật
Bản có một vài tiêu chí
khắt khe trong lĩnh vực an
toàn, vệ sinh thực phẩm và
đóng gói. Ngƣời tiêu dùng
Nhật Bản quan tâm tới môi
trƣờng tinh tế của quốc đảo
này cũng nhƣ rất nhạy cảm
trong vấn đề bảo tồn nét
đẹp thiên nhiên của nó. Bởi
dân số đô thị Nhật tập trung và tƣơng đối trẻ, các vấn đề an toàn thực
phẩm bấp bênh, đất trồng giới hạn và chi phí sinh hoạt, lao động rất
cao. Chính vì thế, nền nông nghiệp cũng nhƣ việc sản xuất thực phẩm
ở Nhật Bản phụ thuộc vào công nghệ hiện đại và cơ sở hạ tầng rất tinh
vi. Những quan ngại về an toàn thực phẩm và tính bền vững môi
trƣờng đƣợc xem xét kỹ lƣỡng. Trong bài thuyết trình này, ngƣời đọc
khám phá đƣợc tầm quan trọng của GAP ở Nhật và hiểu đƣợc cách
thức áp dụng ví dụ này vào các tình huống của riêng họ.
1.7.4. Giới thiệu GAP Malaysia (MyGAP; từng đƣợc biết đến
là SALM)
Tham khảo Phụ lục 7.
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Malaisia là một trong
những quốc gia đầu tiên ở Châu
Á nắm bắt việc thực hiện GAP.
Với mục đích đổi tên chƣơng
trình GAP của mình, năm 2013,
chính quyền Malaisia đã đổi tên
từ 'SALM' thành 'MyGAP'.
Nƣớc này đầu tƣ lớn vào sản
xuất dầu cọ. Chính quyền Mã
Lai quan ngại nhất về tính bền vững của nền công nghiệp này bởi nó
chiếm một tỷ hệ rất cao trong thu nhập xuất khẩu của quốc gia.
MyGAP là một chƣơng trình GAP toàn diện gồm tất cả tiêu chí
trọng yếu của các vấn đề an toàn thực phẩm và môi trƣờng. Những
nhà sản xuất thực phẩm nông nghiệp ở Malaisia gồm cả những hộ
trồng trọt nhỏ lẫn các đồn điền rất lớn. Điều đáng chú ý là một nền
kinh tế mới nổi nhƣ Malaisia đã khởi xƣớng phong trào GAP và
quảng bá thành công GAP cho nông dân nƣớc mình nhƣ thế nào. Đọc
giả từ các nƣớc thành viên APO khác có thể làm theo mô hình
MyGAP.
1.7.5. Giới thiệu GAP ASEAN
Tham khảo Phụ lục 8.
GAP ASEAN là tiêu
chuẩn GAP tự nguyện
nhằm kiểm soát mối nguy
trong quá trình sản xuất,
thu hoạch và sau thu hoạch
rau, quả tƣơi trong khu vực
ASEAN. GAP ASEAN
đƣợc phát triển nhằm tăng
cƣờng sự hài hòa của các
chƣơng trình GAP quốc gia trong các thành viên ASEAN. Phải có
những tiêu chuẩn so sánh đƣợc khi các nƣớc ASEAN bắt đầu thƣơng
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mại chủ động trong phạm vi Cộng đồng kinh tế ASEAN. Các thành
viên ASEAN - quốc gia sở hữu chƣơng trình GAP của riêng mình cần
lập chuẩn đối sánh chƣơng trình GAP của mình với GAP ASEAN.
Các nƣớc chƣa phát triển chƣơng trình GAP có thể chấp nhận các tiêu
chuẩn GAP ASEAN.
DANH MỤC SÁCH ĐỌC THÊM
(Nguồn tài liệu từ các hƣớng dẫn GAP, quy phạm thực hành và
các cẩm nang)
1. 'Hƣớng dẫn về an toàn thực phẩm tại nông trại cho sản phẩm
tƣơi' năm 2001. Bộ nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp, Chính phủ
Úc (AFFA). "Nhóm công tác về các hệ thống an toàn và chất lƣợng"
ISBN 0 642 53942 1
2. 'Quy phạm thực hành đối với sử dụng phân bón' - Ấn bản đầu
tiên, Tháng 8 năm 1998. Fert Research © Hiệp hội nghiên cứu của các
nhà sản xuất phân bón New Zealand.
ISBN 0-473-05526-0
3. 'Đảm bảo an toàn và chất lƣợng thực phẩm: Hƣớng dẫn tăng
cƣờng hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia'. Phiên bản PDF
Tổ chức thực phẩm và nông nghiệp của Liên hợp quốc.
Kho lƣu trữ tài liệu hợp nhất của FAO.
ISSN 0254-4725
Thực phẩm và dinh dƣỡng FAO, trang 76.
http://www.fao.org/docrep/006/Y8705E/Y8705E00.HTM
4. 'Thực hành Nông nghiệp Tốt: Tự đánh giá đối với Ngƣời
trồng cây và ngƣời xử lý tự kiếm toán' bởi Suslow Trevor. Đại học
California Davis - Thực phẩm - An toàn - Đánh giá. Phiên bản PDF
http://onfarmfoodsafety.org/wp-content/uploads/ucdavis-foodsafety-audit.pdf
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MÔ ĐUN 2
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GAP TRONG HỆ THỐNG
SÂN XUẤT NÔNG NGHIỆP
GAP bao gồm những
quy tắc ứng xử, cẩm nang,
hƣớng dẫn, tiêu chuẩn và
các văn bản quản lý nông
trại đƣợc xây dựng bởi các
hiệp hội những ngƣời trồng
cây, các nhà chế biến thực
phẩm, nhà bán lẻ, chính
phủ và các tổ chức phi
chính phủ. Mục đích của
những quy tắc ứng xử này là bảo đảm thực phẩm đƣợc sản xuất ở mức
độ chất lƣợng đƣợc yêu cầu bởi ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ an toàn cho
việc tiêu thụ của con ngƣời. Những hƣớng dẫn đƣợc dựa trên khoa học
và cần phù hợp với những tiêu chuẩn địa phƣơng và quốc gia. GAP
cũng đề cập đến các vấn đề về tính bền vững môi trƣờng, cũng nhƣ
tính bền vững về kinh tế, xã hội của các bên liên quan. Các tiêu chuẩn
GAP đƣợc những ngƣời thực hành chấp nhận trên cơ sở tự nguyện.
Bảo đảm sản xuất thực phẩm an toàn
Hệ thống thƣơng mại thực phẩm hiện đại mang lại cho ngƣời tiêu
dùng những ảnh hƣởng lớn hơn trong việc xác định trồng thực phẩm
nào, trồng khi nào và trồng nhƣ thế nào. Ngƣời tiêu dùng yêu cầu sản
phẩm đƣợc đƣa tới cho họ đáp ứng đƣợc chất lƣợng và tiêu chuẩn an
toàn đƣợc công nhận. Thực phẩm an toàn để tiêu thụ đƣợc định nghĩa
là thực phẩm vệ sinh, sạch sẽ trong sản xuất và chuẩn bị, và không ô
nhiễm vật lý, sinh học và hóa học. Tuy vậy, do các hệ thống chuỗi
thực phẩm hiện đại ngày càng phúc tạp cùng với sự phát triển của các
nhà sản xuất thực phẩm dày dặn kinh nghiệm và các nhà chế biến làm
việc cùng với những nhà sản xuất thực phẩm ít phát triển hơn; nhiều
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ngƣời tiêu dùng hiện nghi ngờ về sự an toàn cũng nhƣ vệ sinh của
thực phẩm. Mối quan ngại của công chúng đƣợc thúc đẩy bởi không
chỉ các cơ quan quản lý thực phẩm mà bởi cả các đơn vị kinh doanh
chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm của ngƣời tiêu dùng.
Sản xuất nông nghiệp bền vững
GAP cho phép đầu vào hóa chất tại các nông trại. Tuy nhiên, việc
áp dụng những hóa chất này phải đảm bảo xử lý an toàn dƣ lƣợng để
hệ sinh thái nông trại không bị tổn hại tới mức không thể phục hồi;
đồng thời những tác động tiêu cực tới việc thực hành nông trại phải
đƣợc giảm thiểu và không làm ảnh hƣởng tới môi trƣờng bên ngoài
nông trại. Những thực hành quản lý nông trại này thúc đẩy sự bền
vững sinh thái và cho phép các nông trại sản xuất hiệu quả một cách
bền vững dẫn tới sinh lời.
Nông nghiệp bền vững là một hệ thống canh tác cung cấp thực
phẩm an toàn, dinh dƣỡng và giá cả phải chăng nhằm đáp ứng nhu cầu
của dân số thế giới theo cách bảo tồn môi trƣờng và các nguồn tài
nguyên thiên nhiên. Nó tối ƣu hóa các kỹ năng và công nghệ để đạt
đƣợc năng suất và lợi nhuận lâu dài cho các bên liên quan của doanh
nghiệp nông nghiệp để bảo đảm rằng thế hệ tƣơng lại cũng có thể trải
nghiệm sự thịnh vƣợng nhƣ hiện có.
Các mối quan tâm về sinh thái cụ thể bổ sung bao gồm năng suất
đất (xói mòn, cạn kiệt tầng đất trên cùng, sa mạc hóa), bảo tồn nguồn
nƣớc (cạn kiệt, sử dụng nƣớc ngầm, ô nhiễm), sâu bọ và dịch hại
kháng thuốc trừ sâu hóa học, hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.
Những tác động tới sức khỏe con người và các mối quan tâm kinh
tế, xã hội
Ở phần lớn các nƣớc đang phát triển tại khu vực Châu Á - Thái
Bình Dƣơng, những lao động nông trại mù chữ và thuộc lực lƣợng lao
động của nƣớc thành viên đƣợc trả lƣơng thấp nhất. Bởi vậy, họ
dƣờng nhƣ không có khả năng nhận biết đƣợc những mối nguy hóa
học hay hiểu đƣợc mức độ nghiêm trọng của những rủi ro ô nhiễm
thực phẩm. Việc phổ cập kiến thức, đào tạo và cung cấp các ƣu đãi thù
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lao, mức lƣơng ổn định dành cho ngƣời lao động là điều bắt buộc
nhằm đảm bảo hiệu quả của các thực hành nông nghiệp tốt.
Ngƣời tiêu dùng hiện đại bị ảnh hƣởng bởi những niềm tin đạo
đức khi mua hàng. Chƣơng trình của họ hiện bao gồm những mối
quan tâm kinh tế xã hội trong sản xuất thực phẩm họ mua, bao gồm
giá thành sản phẩm tại nông trại, thu nhập của các hộ nông dân nhỏ và
vùng nông thôn cũng nhƣ sức khỏe, phúc lợi của ngƣời nông dân và
con cái họ. Những mối quan ngại này hiện là các tiêu chí trọng yếu
trong quá trình sản xuất thực phẩm

Siêu thị Walmart

Siêu thị ở mỗi góc phố

2.1. NỀN TẢNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GAP
2.1.1. Hội nghị thƣợng đỉnh Trái đất, 1992
Sự phát triển kinh tế thế giới nhanh đến chóng mặt vào nửa sau
thế kỷ 20, sự gia tăng dân số dẫn tới nhu cầu sản xuất nhiều hàng hóa
hơn đồng thời cần trồng nhiều hoa màu hơn là điều không thể tránh
khỏi. Chính bởi điều này, các nhà chính trị gia, các nhà lãnh đạo thế
giới, các nhà khoa học cũng nhƣ các nhà hoạch định bắt đầu quan tâm
tới sự tăng trƣởng bền vững. Liệu sẽ có đủ đất và nƣớc phục vụ cho
sản xuất thực phẩm để đáp ứng các nhu cầu của dân số toàn cầu? Liệu
chúng ta có thể ngăn chặn những tác động của chất thải công nghiệp
khỏi việc chạm đến điểm tới hạn của việc không khôi phục lại đƣợc
môi trƣờng không? Trƣớc khi các quốc gia trên thế giới đứng lên,
chúng ta có thể gây hại đến môi trƣờng bao nhiêu? Đây là những câu
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hỏi đƣa các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định đến với hội nghị Liên
hợp quốc về môi trƣờng và phát triển tại Rio de Janeiro, Brazil ngày
3-14 tháng 6 năm 1992. Hội nghị đã đƣợc biết đến rộng rãi với tên gọi
Hội nghị thƣợng đỉnh Trái đất Rio de Janeiro. Hội nghị chƣa từng có
tiền lệ về quy mô và phạm vi của các mối quan tâm mà nó giải quyết.
Hàng trăm ngàn ngƣời xuất phát từ tất cả các nền tảng kinh tế, xã hội
bị thu hút vào quá trình Rio. Họ gây áp lực đối với các nhà hoạch định
chính sách của quốc gia mình về việc chuyển đổi thái độ cũng nhƣ
hành vi đối với môi trƣờng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các hồ sơ tài liệu của Hội nghị
thƣợng đỉnh Trái đất Rio de Janeiro, vui lòng đọc bài viết 1 trong
Danh mục sách đọc thêm của Mô đun này.
Một trong những kết quả quan trọng của Hội nghị là nó dẫn tới
việc thông qua Chƣơng trình nghị sự 21 (Chƣơng trình nghị sự toàn
cầu cho thế kỷ 21). Chƣơng trình nghị sự 21 là một kế hoạch chi tiết
có phạm vi rộng cho các hành động nhằm đạt đƣợc sự phát triển bền
vững trên toàn thế giới. Chƣơng 14 của Chƣơng trình nghị sự 21 kêu
gọi thúc đẩy Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững (SARD).
SARD đƣợc mô tả trong chƣơng 14 của Chƣơng trình nghị sự 21
nhƣ sau:
Phải ƣu tiên duy trì và cải thiện khả năng đất nông nghiệp có tiềm
năng cao hơn nhằm hỗ trợ việc gia tăng dân số. Tuy nhiên, việc bảo tồn
và phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên các vùng đất có tiềm
năng thấp hơn để duy trì tỷ lệ ngƣời/đất cũng là cần thiết. Những công
cụ chính của SARD là chính sách và cải cách ruộng đất, sự tham gia, đa
dạng hóa thu nhập, bảo tồn đất đai và cải thiện việc quản lý đầu vào.
Thành công của SARD sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sự hỗ trợ cũng nhƣ
tham gia của ngƣời dân khu vực nông thôn, chính phủ quốc gia, khu
vực tƣ và hợp tác quốc tế bao gồm hợp tác kỹ thuật và khoa học.
Để biết thêm thông tin về SARD thuộc chƣơng 14 Chƣơng trình
nghị sự 21, tham khảo bài viết 2 trong Danh mục sách đọc thêm của
phần này.
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2.1.2. GAP FAO
Tổ chức lƣơng thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO)
dẫn đầu trong các hoạt động tạo ra một cơ chế thực hiện cụ thể hơn
trong công cuộc phát triển SARD. Họ bắt đầu thực hiện sáng kiến
Thực hành Nông nghiệp Tốt của FAO (GAP FAO) vào năm 2001.
GAP FAO đã tạo ra đƣợc những tác động đầu tiên lên các chính phủ ở
tầm quốc tế đối với việc nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp
bền vững.
FAO miêu tả GAP nhƣ sau:
Khái niệm về Thực hành Nông nghiệp Tốt là việc áp dụng kiến
thức sẵn có vào việc sử dụng cơ sở tài nguyên thiên nhiên theo cách
bền vững để sản xuất thực phẩm cũng nhƣ các sản phẩm phi nông
nghiệp an toàn và lành mạnh, một cách nhân đạo trong khi vẫn đạt
đƣợc khả năng phát triển kinh tế và sự ổn định xã hội. Chủ đề đƣợc
nhấn mạnh là một trong nhữngviệc biết, hiểu, lập kế hoạch, đo lƣờng,
ghi chép và quản lý nhằm đạt đƣợc mục tiêu xã hội, môi trƣờng và sản
xuất đã đƣợc xác định... đòi hỏi một chiến lƣợc quản lý toàn diện và
khả năng điều chỉnh chiến thuật đáp ứng với thay đổi hoàn cảnh.
Thành công phụ thuộc vào việc phát triển nền tảng kỹ năng và kiến
thức; liên tục ghi chép và phân tích kết quả hoạt động; và việc sử dụng
tƣ vấn của chuyên gia theo yêu cầu.
Các hƣớng dẫn của
FAO GAP đề cập tới 11 đề
mục về những mối quan
ngại đến nguồn tài nguyên
nông trại và các hoạt động:
1. Đất
2. Nƣớc
3. Sản xuất hoa màu
4. Bảo vệ hoa màu
5. Sản xuất vật nuôi
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6. Sức khỏe vật nuôi
7. Chăm sóc vật nuôi
8. Thu hoạch và chế biến, lƣu trữ tại nông trại
9. Quản lý năng lƣợng và chất thải
10. An toàn, sức khỏe và phúc lợi con ngƣời
11. động vật hoang dã và cảnh quan
Hƣớng dẫn GAP FAO đối với việc quản lý và vận hành nguồn tài
nguyên nông trại nhằm hƣớng tới việc sản xuất thực phẩm an toàn, sử
dụng có trách nhiệm và chính xác các nguồn tài nguyên thiên nhiên,
chăm sóc tốt việc xử lý sản phẩm cũng nhƣ động vật, tăng cƣờng bảo
vệ sức khỏe công nhân, chú ý tới việc bảo tồn sinh thái nông trại.
2.1.3. Sự phát triển của các tiêu chuẩn GAP khu vực tƣ
Tới năm 2000, tác động của Hội nghị Trái đất đã bắt đầu trở nên
rõ ràng. Kết quả không những thấy đƣợc qua các chính sách của nhiều
chƣơng trình cũng nhƣ các quy định của chính phủ, mà còn trong các
tập đoàn của khu vực tƣ nhân đƣợc thuyết phục thực hiện các hành
động độc lập đối với các quá trình sản xuất thực phẩm bền vững.
Những hành động này của các tập đoàn sản xuất thực phẩm lớn có thể
đƣợc xem là việc đáp ứng đối với sự nhạy cảm của ngƣời tiêu dùng về
an toàn thực phẩm và sự bền vững môi trƣờng. Sáng kiến nông nghiệp
bền vững của Unilever là ví dụ về một dự án của công ty trong lĩnh
vực này.
Unilever là một trong những công ty hàng tiêu dùng lớn nhất trên
thế giới. Đây là ngƣời sử dụng nhiều nhất nguyên liệu nông nghiệp
thô và cũng là ngƣời mua hàng nông sản lớn nhất thế giới để chế biến
cho thị trƣờng toàn cầu. Công ty này là một trong những nhà sản xuất
lớn nhất sốt cà chua, mì ống, đậu Hà Lan đông lạnh và rau chân vịt.
Unilever đã thành lập Sáng kiến nông nghiệp bền vững nhằm bảo
đảm công ty tiếp tục tiếp cận với những nguyên liệu nông nghiệp thô
để phát triển một cơ chế thị trƣờng cho phép khách hàng gây ảnh
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hƣớng tới nguồn các nguyên liệu thô thông qua thói quen mua sắm
của mình.
Sáng kiến này đã đƣa ra hƣớng dẫn thực hành nông nghiệp tốt
nhất đƣợc đƣa vào các hợp đồng của Unilever với ngƣời trồng, xác
định việc chuẩn bị đất trồng, cách bón phân, thu hoạch cùng các hoạt
động cụ thể khác cho từng loại cây rồng. Sáng kiến này đóng vai trò
tích cực trong việc gây ảnh hƣởng GAP đối với ngƣời nông dân.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sự phát triển của GAP bởi các
công ty tƣ nhân, FAO, cũng nhƣ những cơ quan quốc tế khác, vui lòng
đọc các bài viết sau trong Danh mục sách đọc thêm của Mô đun này.
Bài viết 3

Các nguyên tắc GAP FAO

Bài viết 4

EISA (Sáng kiến của Châu Âu về phát triển nông nghiệp
bền vững), tiêu chuẩn Codex chung cho việc canh tác
tổng hợp

Bài viết 5

UNILEVER, Trồng trọt cho tƣơng lại

Bài viết 6

Nghị định thƣ 2000 về GAP Âu Châu (EurepGAP)

Bài viết 7

FAO, COAG Phát triển khung cho GAP

Bài viết 8

FAO, Báo cáo của chuyên gia tƣ vấn về phƣơng pháp
tiếp cận GAP

Bài viết 9

FAO, Phân tích tổng hợp về các nguyên tắc hƣớng dẫn
và tiêu chuẩn GAP

Bài viết 10 FAO, Sáng kiến trong việc chấp nhận GAP
Bài viết 11 FAO, Báo cáo của Hội thảo nội bộ về GAP
Bài viết 12 FAO, Khái niệm làm việc GAP
2.1.4. GAP Châu Âu
Tại Vƣơng quốc Anh vào cuối thế kỷ 20, nhiều nhà bán lẻ và siêu
thị lớn gặp khó khăn với sản phẩm tƣơi sống chất lƣợng kém và sự
cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp bán lẻ. Với vai trò là
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trạm cuối cùng của chuỗi cung ứng, các siêu thị đƣợc cho rằng phải
chịu trách nhiệm về sự cố ô nhiễm ngay cả khi họ không phải nguồn
trực tiếp của vấn đề. Mỗi trƣờng hợp ô nhiễm thực phẩm đƣợc giới
truyền thông phơi bày trên bản tin làm tốn hàng triệu Bảng tiền doanh
thu của các siêu thị khi khách hàng chuyển sang các đối thủ cạnh tranh
của họ. Cũng có các vụ kiện tụng pháp lý giữa siêu thị với khách hàng
của mình về các sự cố nhiễm bẩn.
Nhiều chuỗi siêu thị đã đƣa ra các tiêu chuẩn chất lƣợng đối với
nhà cung cấp của mình để công nhận thực tế rằng lợi thế cạnh tranh
của họ dựa trên không chỉ vào giá cả mà còn cả chất lƣợng. Để đáp
ứng đƣợc những tiêu chuẩn này, những nhà cung cấp sản phẩm tƣơi
sống phải đối phó với nhiệm vụ khó khăn trong việc đáp ứng những
tiêu chuẩn chất lƣợng khác nhau khi họ giao thƣơng vớicác siêu thị
bán lẻ có nhiều chi nhánh.
Với rất nhiều tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của khu vực tƣđƣợc
đặt ra bởi các siêu thị và các hiệp hội thƣơng mại, các bên cung ứng
liên quan đến thƣơng mại bắt đầu khẩn trƣơng yêu cầu thành lập một
nền tảng để đạt đƣợc các thực hành nông nghiệp tốt hài hòa, kiểm soát
việc xử lý thực phẩm và kiểm soát vệ sinh. Mục tiêu là mang tới sự
nhất quán cho các tiêu chuẩn của nhiều nhà bán lẻ khác nhau. Một hệ
thống hài hòa nhƣ vậy cần linh hoạt, dễ thích ứng đối với nhà nông và
các nhà chế biến thực phẩm; hoàn toàn minh bạch và liên kết với
những tiêu chuẩn khác trong toàn ngành nhằm tạo ra một quá trình
kiểm soát năng động.
Một hệ thống nhƣ vậy đƣợc thiết lập bởi nhóm các nhà bán lẻ
thực phẩm hàng đầu châu Âu thông qua việc thành lập GAP Châu Âu
(Eurep GAP-Nhóm công tác về sản phẩm bán lẻ Châu Âu) vào năm
1997 đối với các tiêu chuẩn rau, củ, quả. Nhóm công tác đã đề cập đến
các tiêu chuẩn rau, củ, quả với sự hỗ trợ của các tổ chức sản xuất bên
ngoài Liên minh Châu Âu. GAP Châu Âu là một sáng kiến toàn khu
vực tƣ trong việc thúc đẩy GAP.
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Chƣơng trình GAP Châu Âu thành công tốt đẹp và trở thành một
chƣơng trình chứng nhận GAP cho nông trại đƣợc thực hiện phổ biến
nhất thế giới. Mặc dù chứng nhận của chƣơng trình GAP Châu Âu là
tự nguyện, nhiều siêu thị bán lẻ Âu châu đã yêu cầu bằng chứng về
chứng nhận GAP Châu Âu nhƣ một điều kiện tiên quyết để giao
thƣơng với ngƣời trồng và nhà cung cấp. Chứng nhận GAP Châu Âu
do đó trở thành rào cản tiếp cận siêu thị bán lẻ đối với nhà nông và
nhà sản xuất.
2.1.5. GAP Toàn cầu
GAP Châu Âu đổi tên thành GAP Toàn cầu vào năm 2007. Quyết
định đƣợc đƣa ra nhằm phản ánh vai trò quốc tế mở rộng của mình
trong việc thiết lập GAP nhƣ là một tiêu chuẩn cho các nhà bán lẻ có
nhiều chi nhánh và các nhà cung cấp của họ. Việc đặt ra chuẩn đối
sánh cho chƣơng trình GAP Toàn cầu cho phép các quốc gia riêng biệt
thực hiện việc lập chuẩn đối sánh cho các chƣơng trình GAP quốc gia
của mình so với GAP Toàn cầu và đã nhận đƣợc sự thừa nhận đối với
việc đạt đƣợc tiêu chuẩn chất lƣợng tƣơng đƣơng GAP Toàn cầu.
GAP Toàn cầu từ đó đã mở rộng việc chứng nhận tiêu chuẩn tự
nguyện về quá trình sản xuất từ trái cây, rau, củ sang bao gồm cả các
cây trồng khác, vật nuôi và sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
Tiêu chuẩn GAP Toàn cầu đƣợc thiết kế chủ yếu nhằm bảo đảm
với ngƣời tiêu dùng về việc thực phẩm đƣợc sản xuất trong trong nông
trại nhƣ thế nào bằng cách giảm thiểu việc sử dụng hóa chất đầu vào,
giảm thiểu tác động bất lợi tới môi trƣờng trong các hoạt động nông
trại, và đảm bảo tiếp cận có trách nhiệm đối với sức khỏe và sự an
toàn của ngƣời lao động cũng nhƣ chăm sóc vật nuôi. Tiêu chuẩn
GAP Toàn cầu dựa trên hệ thống giám sát đánh giá rủi ro.
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Hình 1. Cấu trúc của các tiêu chuẩn IFA GAP Toàn cầu
2.1.6. Chƣơng trình GAP quốc gia
Công việc phát triển GAP dẫn đầu bởi FAO và GAP Toàn cầu đã
khích lệ nhiều quốc gia khi họ chấp nhận những khái niệm GAP vào
các chƣơng trình GAP quốc gia của mình. Một số ví dụ ban đầu của
các quốc gia này bao gồm Canada, New Zealand, Malaysia, Pháp,
Uruguay, Brazil, Vƣơng quốc Anh và Mỹ. Trong mỗi quốc gia này,
các chƣơng trình GAP quốc gia bao hàm các tiêu chuẩn sản xuất an
toàn hoặc các hƣớng dẫn đối với rau, củ, quả, trồng trọt và chăn nuôi
đƣợc thiết lập và hỗ trợ bởi các bộ ngành và tổ chức nghiên cứu tƣơng
ứng, cũng nhƣ các công ty tƣ nhân cùng các tổ chức dân sự xã hội.
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Hiện tƣợng GAP
Nhận thức về các tiêu chuẩn và việc thực hành GAP hiện nay tạo
thành một phong trào toàn cầu và những quốc gia hoặc nhà sản xuất
lƣơng thực khu vực tƣ không phải là một phần của hiện tƣợng này
sẽ tụt lại phía sau, đặc biệt là nếu thƣơng mại xuyên biên giới có
liên quan tới việc kinh doanh của họ.

Có thể sản xuất trái cây
chất lƣợng này mà không
lạm dụng thuốc trừ sâu

Không có gì đảm bảo rằng
lƣợng lớn thuốc trừ sâu có thể
ngăn chặn điều này.

2.2. SỰ THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG
VÀ NHÀ SẢN XUẤT TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM TRONG
BỐI CẢNH CHÂU Á
Không nền kinh tế nào trên thế giới ngày nay có thể thoát khỏi tác
động của toàn cầu hóa trong xu hƣớng tiêu dùng và thƣơng mại thực
phẩm toàn cầu, và sẽ không tồn tại lâu theo quy luật tự nhiên tình
trạng hạn chế việc trao đổi thông tin của ngƣời tiêu dùng với thế giới
bên ngoài. Kết nối toàn cầu đƣợc hỗ trợ bởi internet và điện thoại di
động đã giúp cho ngƣời tiêu dùng có đƣợc các công cụ cơ bản để có
đƣợc nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống.
Chuỗi cung ứng thực phẩm và siêu thị kết hợp các điểm đến
xuyên biên giới và các nguồn sản xuất tới từ khắp nơi trên thế giới.
Hơn nữa, chuỗi siêu thị cũng mở ra nhiều cửa hàng trên khắp thế giới.
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Sự tồn tại của việc kinh doanh cung ứng thực phẩm trong nền thƣơng
mại quốc tế dựa trên khả năng cạnh tranh của các nhà cung cấp và sức
mạnh của các chuỗi siêu thị quốc tế.

Hình 2. Yếu tố thay đổi hệ thống thực phẩm Châu Á - 1.
Ở nhiều nền kinh tế, đặc biệt ở những nền kinh tế phát triển hơn,
việc tiêu thụ thực phẩm của ngƣời tiêu dùng không chỉ đƣợc thúc đẩy
bởi nạn đói. Điểm đến cuối cùng của thực phẩm phụ thuộc vào ý
muốn khách hàng và giá họ sẵn sàng trả cho nó. Ngƣời tiêu dùng có
nhiều nhu cầu khác nhau đối với các mặt hàng thực phẩm tại các thời
điểm, chất lƣợng, tiêu chuẩn và loại khác nhau. Các chuỗi siêu thị lớn
đạt đƣợc thành công trong việc thâm nhập thị trƣờng Mỹ, Châu Âu và
Nhật Bản và hiện đang chuyển tới Châu Á. Họ sẽ tiếp tục mở rộng và
ảnh hƣởng tới hệ thống tiêu thụ thực phẩm. Có nhiều con đƣờng tiềm
năng cho tƣơng lai tiêu thụ thực phẩm tại Châu Á bởi những sự phát
triển này.
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Hình 3. Yếu tố thay đổi hệ thống thực phẩm Châu Á - 2.

Hình 4. Yếu tố thay đổi hệ thống thực phẩm Châu Á - 3.

Hình 5. Yếu tố thay đổi hệ thống thực phẩm Châu Á - 4.
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2.2.1. Siêu thị
Khoảng 25 năm trƣớc, các siêu thị ở Châu Á là các nhà bán lẻ cao
cấp phục vụ khách hàng có thu nhập cao hơn, bán phần lớn hàng nhập
khẩu ở mức giá tƣơng đối đắt. Ngày nay, có một hiện tƣợng toàn cầu
về mua sắm với số lƣợng khách hàng lớn ở các siêu thị. Siêu thị với
không gian sàn diện tích từ 5,000 đến 10,000 mét vuông là cảnh tƣợng
thƣờng thấy ở nhiều quốc gia Châu Á. Những siêu thị này hƣớng tới
lƣợng lớn khách hàng và ngƣời tiêu dùng có thu nhập trung bình ở các
khu vực đô thị. Khu phức hợp siêu thị cung cấp môi trƣờng mua sắm
thuận tiện và thoải mái, đồng thời có xu hƣớng đặt gần các ga tàu hoặc
nơi có bãi đỗ xe rộng gần đô thị. Giá thực phẩm trong siêu thị mang
giá trị và khuyến mại hấp dẫn, các cửa hàng rau quả và chợ truyền
thống khó cạnh tranh với các siêu thị. Có sự sụt giảm mạnh số lƣợng
các cửa hàng bán lẻ truyền thống, chợ bán buôn, chợ truyền thống ở
các thành phố ở nhiều quốc gia mới nổi tại Châu Á.
Các siêu thị hiện nay là chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn. Chiến lƣợc
tăng trƣởng của chúng nằm trong việc chiếm lĩnh thị phần thông qua
mở rộng doanh thu trong bán hàng. Điều này nghĩa là giành đƣợc
khách hàng từ các cửa hàng bán lẻ nhỏ hơn, cũng nhƣ từ những siêu
thị cạnh tranh khác. Siêu thị có một lợi thế mua sắm rất lớn so với các
nhà bán lẻ thực phẩm địa phƣơng và chợ truyền thống. Họ mua với
giá thấp và số lƣợng lớn và làm việc trên lợi nhuận thấp.
Các siêu thị này cung cấp sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới, làm
việc với các cửa cung ứng của từng quốc gia xuất xứ tại các thời điểm
khác nhau trong năm. Các siêu thị hiện có thể cung cấp tất cả các loại
sản phẩm xuyên suốt cả năm, ngay cả khi chúng hết mùa. Những
chiến lƣợc tiếp thị tích cực này đã biến các siêu thị thành các tập đoàn
rất mạnh, và chúng tiếp tục mở rộng thông qua việc mua lại chuỗi các
cửa hàng bán lẻ nhỏ hơn tại các quốc gia Châu Á.
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Siêu thị chào bán rau, củ, quả chất lượng tốt quanh năm
2.2.2. Thay đổi xu hƣớng ngƣời tiêu dùng
Siêu thị có tác động chính tới ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên, những
thay đổi này sẽ không xảy ra nếu nhƣ bối cảnh kinh tế và xã hội cơ
bản ở Châu Á không đang ở trong quá trình chuyển đổi. Châu Á có
dân số khoảng 4.3 tỷ ngƣời. Lƣợng dân số quá cỡ này đã tạo nên vòng
nhu cầu tiêu thụ khiến lục địa này trở thành cƣờng quốc kinh tế nổi lên
nhanh chóng.
Trong nền kinh tế hiện đại, có nhiều yếu tố mới ảnh hƣởng tới
ngƣời tiêu dùng trong việc mua thực phẩm. Những định hƣớng thay
đổi trong hệ thống thực phẩm Châu Á bị ảnh hƣởng bởi những yếu
tố sau:
i. Toàn cầu hóa
 Tự do hóa thƣơng mại và toàn cầu hóa đang khai phá thƣơng
mại quốc tế. Các nhà bán lẻ có thể cung cấp sản phẩm từ nhiều nguồn
cung ứng từ khắp nơi trên thế giới.
 Kết nối ICT toàn cầu đã cho phép những dòng vốn lớn hơn và
hiệu quả hơn vào các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, nâng cao
tiềm năng thu nhập và tăng trƣởng kinh tế tại các quốc gia này.
ii. Thay đổi về yêu cầu tiêu dùng
 Ngƣời tiêu dùng nay hiểu biết hơn trong việc nhận biết về sản
phẩm sẵn có khác nhau trên các quầy bán lẻ.
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 Lối sống ngƣời tiêu dùng thay đổi nghĩa là họ đang tìm kiếm
những thực phẩm tiện lợi, an toàn và có lợi cho sức khỏe. Họ biết rõ
về cách thức tiêu thụ và sản xuất thực phẩm ảnh hƣởng tới môi trƣờng
nhƣ thế nào.
iii. Tăng thu nhập của người tiêu dùng
 Việc tăng thu nhập của ngƣời tiêu dùng trong các nền kinh tế
phát triển và mới nổi đang làm giảm tỷ lệ đầu vào của họ đối với việc
tiêu thụ thực phẩm, qua đó đem lại cho những ngƣời tiêu dùng này
quyền năng mua lớn hơn trong việc lựa chọn thực phẩm.
 Hiện có xu hƣớng những gia đình thành thị trẻ có giáo dục với 2
ngƣời lớn đều có thu nhập nghĩa là cả vợ cả chồng đều làm việc. Xu
hƣớng này gồm những gia đình nhỏ hơn cần tiếp cận tới thực phẩm
một cách tiện lợi hơn.
iv. Thông tin & truyền thông
 Tiến bộ trong các công cụ ICT giúp ngƣời tiêu dùng tiếp cận tới
thị trƣờng và thông tin sản xuất. Ngƣời tiêu dùng hiện đƣợc thông tin
tốt hơn về cách thực phẩm đƣợc sản xuất. Điều này đã tạo ra vai trò
lớn hơn trong ảnh hƣởng tới quá trình ra quyết định của nông trại.
 Nhà nông có thể tiếp cận thông tin thị trƣờng để quyết định
trồng gì, khi nào trồng và trồng nhƣ thế nào. Điều này giúp nhà nông
ra quyết định về chi phí và định giá cho sản phẩm của mình.
v. Đổi mới công nghệ
 Phát triển trong công nghệ sản xuất và đổi mới đã giúp nhà
nông tăng tiếp cận tới công nghệ quản lý nông trại, công nghệ xử lý
sau thu hoạch, quản lý hậu cần, chất lƣợng hạt giống tốt hơn, sử dụng
phân bón, bảo vệ cây trồng và tƣới tiêu tốt hơn. Điều này giúp tạo ra
năng suất và chất lƣợng cây trồng tốt hơn.
 Tất cả những đổi mới công nghệ này sẽ giúp nhà nông giảm chi
phí sản xuất và giúp họ kiểm soát tốt hơn sản lƣợng cây trồng.
vi. Đô thị hóa
 Thế giới đang trải qua làn sóng tăng trƣởng đô thị lớn nhất trong
lịch sử. Năm 2008, lần đầu tiên trong lịch sử, hơn nửa dân số thế giới
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sống tại các thị trấn và thành phố. Điều này nghĩa là phần lớn dân số
tiêu thụ thực phẩm không liên quan tới việc sản xuất chúng. Địa điểm
và nguồn liên quan tới sản xuất thực phẩm đƣợc đẩy xa hơn vào
những khu vực nông thôn và khó tiếp cận.
 Lối sống đô thị đƣợc đặc trƣng hóa bởi sự thiếu hụt không gian
và thời gian. Nhà nằm trong các tòa nhà cao tầng với bếp nhỏ hơn, và
nhà của các gia đình nhỏ hơn với việc ít thành viên hơn. Bếp đƣợc
trang bị các thiết bị dễ chuẩn bị đồ ăn. Thuận tiện trong việc chuẩn bị
đồ ăn là điều thiết yếu.
Các dịch vụ ăn uống của nhà hàng và nhà bán lẻ đồ ăn nhanh phát
triển với tốc độ nhanh chóng. Những dịch vụ này đòi hỏi nguồn cung
ứng sản phẩm chất lƣợng cao hơn.
vii. Phụ nữ tại nơi làm việc
 Một tỷ lệ lớn hơn nữ giới đƣợc giáo dục ở khu vực đô thị. Họ
làm việc và kiếm sống, độc lập về tài chính và có thể tự do đƣa ra
quyết định mua sắm.
 Những ngƣời phụ nữ này đòi hỏi thực phẩm có lợi cho sức khỏe
nhiều hơn với hàm lƣợng dinh dƣỡng cao hơn. Họ mua hàng ở những
cửa hàng bán lẻ và siêu thị và có xu hƣớng mua ít thịt và những sản
phẩm có lƣợng chất béo cao, với khẩu phần nhỏ hơn. Những nhà sản
xuất thực phẩm phải thiết kế lại bao bì để thu hút loại ngƣời tiêu dùng
đang gia tăng này.
viii.Hồ sơ dân số
 Hồ sơ dân số ở Châu Á đƣợc chia giữa các quốc gia có dân số
rất trẻ (Việt Nam, Philippines, Pakistan, Myanmar, Ấn Độ,…) và
những quốc gia với dân số già (Nhật Bản, Hàn Quốc,…). Các sản
phẩm thực phẩm và thói quen đƣợc ƣa chuộng bởi 2 nhóm ngƣời tiêu
dùng này là rất khác nhau. Ngƣời trẻ có xu hƣớng tìm kiếm đồ ăn
nhanh và đồ ăn chế biến sẵn trong khi dân số già hơn thƣờng mua thực
phẩm tƣơi và có lợi cho sức khỏe.
ix. Tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm và siêu thị hóa
 Mua sắm thực phẩm tại các siêu thị ở các thành phố đô thị đang
48

là một thực tế đƣợc thiết lập và sẽ không thay đổi. Siêu thị ảnh hƣởng
rất lớn tới cách thức thực phẩm đƣợc sản xuất và cách chúng đƣợc
đem bán. Những khu mua sắm cũng rất phổ biến. Nhiều gia đình
thành thị dành cả ngày ở các khu trung tâm thƣơng mại mỗi tuần,
không phải để mua sắm mà bởi họ thích dành thời gian ở đó.
 Các siêu thị thỉnh cầu đƣợc đại diện cho quyền lợi và yêu cầu
của ngƣời tiêu dùng. Một thị phần lớn của ngành công nghiệp bán lẻ
siêu thị đƣợc thực hiện bởi một vài tập đoàn rất lớn. Những siêu thị
bán lẻ này đã tạo ra sức mạnh lớn hơn đối với các bên liên quan của
chuỗi cung ứng thực phẩm. Siêu thị vận hành với chi phí và lợi nhuận
thấp với hệ thống kho bãi và phân phối 'sang chảnh'. Họ thu mua trực
tiếp từ các nhà sản xuất lớn để hợp lý hóa chuỗi cung ứng sản xuất.
 Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là tiêu chí chính trong chuỗi cung
ứng các mặt hàng thực phẩm cho siêu thị. Siêu thị yêu cầu chứng chỉ
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy nguyên nguồn gốc của những
mặt hàng cung ứng này tới nguồn gốc nông trại của chúng. Những tiêu
chuẩn này có thể hoăc là dựa trên cơ sở đƣợc xử lý (ví dụ, phân tích
mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP)) hoặc dựa trên nông
trại (GAP Toàn cầu) hay các chƣơng trình tƣơng tự. Nhà nông cung
ứng cho siêu thị có ít lựa chọn nhƣng phải tuân thủ các yêu cầu của
siêu thị.
 Nhiều quốc gia Châu Á đã phát triển những tiêu chuẩn an toàn
thực phẩm quốc gia của riêng mình, nhƣ Q Mark ở Thái Lan, MyGAP
ở Malaixia và IndoGAP ở Indonesia. GAP ASEAN là một chƣơng
trình GAP hài hòa dành cho các thành viên ASEAN. Các quốc gia
không có tiêu chuẩn GAP quốc gia của riêng mình có thể xác định
chuẩn theo GAP ASEAN và thựchiện những tiêu chuẩn an toàn thực
phẩm của mình.
2.2.3. Ảnh hƣởng của Chuỗi Cung ứng Sản xuất Thực phẩm
tại Châu Á do Sự thay đổi Hành vi Ngƣời tiêu dùng
Những nhà cung cấp được ưa chuộng
Cạnh tranh trong lĩnh vực chuỗi cung ứng truyền thống xoay
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quanh cơ chế giá cả. Nhà cung cấp thƣờng xuyên cung cấp giá rẻ để
có đƣợc mối làm ăn. Tuy nhiên, trong thị trƣờng, nơi mà ngƣời tiêu
dùng theo đuổi giá trị, giá cả không phải là yếu tố duy nhất. Siêu thị
có 'nhà cung cấp ƣu tiên' của mình, các nhà cung cấp này đạt đƣợc
trạng thái tăng trƣởng không chỉ thông qua giá cạnh tranh mà chủ yếu
nhờ những mối liên hệ kinh doanh/thị trƣờng chặt chẽ mà họ đã gây
dựng với các siêu thị bằng việc đảm bảo giao hàng đúng giờ, số lƣợng
chính xác và đạt tiêu chuẩn chất lƣợng mà họ đã thỏa thuận.

Kho nhập khẩu
Cạnh tranh toàn cầu
Việc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp tới các siêu thị không
còn là công việc kinh doanh địa phƣơng của những nhà nông bán hàng
ở các sạp hàng khu vực. Yêu cầu của ngƣời tiêu dùng, nhƣ đã đƣợc
thể hiện bởi hành vi mua sắm của siêu thị, đã thúc đẩy khả năng cạnh
tranh toàn cầu giữa các nhà cung cấp, cạnh tranh giữa các quốc gia sản
xuất và cạnh tranh giữa các chuỗi cung ứng.
Mặt khác, cũng có sự cạnh tranh giữa các chuỗi siêu thị để đảm
bảo nguồn cung ứng từ các nhà sản xuất với chất lƣợng nông sản tốt
nhất, có giá thành tốt nhất.
Một ví dụ của việc cạnh tranh toàn cầu gia tăng có thể đƣợc tìm
thấy ở các loại hạt giống và công nghệ mới. Một số loại cây trồng nhất
định bị giới hạn tại các quốc gia có khí hậu ấm áp. Tuy nhiên, các loại
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giống và công nghệ sản xuất hạt giống mới đã cho phép các loại cây
trồng cùng loại đƣợc trồng ở nhiều quốc gia. Những hạt giống này
đƣợc bán trên toàn thế giới bởi những công ty hạt giống lớn hơn.
Những nhà sản xuất sẽ mất đi khả năng cạnh tranh nếu nhƣ họ sai lầm
khi tin rằng họ có giống hoặc cây trồng mà không ai khác có. Ví dụ,
nhiều loại giống dƣa đã từng giới hạn ở những quốc gia với khí hậu
nhiệt đới. Tuy nhiên, những công ty hạt giống hiện đã phát triển
những giống cây cho sản phẩm cây dƣa có thể mọc đƣợc ở các nƣớc
trƣớc đây không thể trồng đƣợc dƣa. Điều này đã dẫn tới việc cạnh
tranh gia tăng đối với các nhà sản xuất gốc ban đầu tại các quốc gia
nhiệt đới.
Phát triển mang tính chiến lược của các liên kết thị trường
Phát triển kinh doanh cung cấp các sản phẩm nông sản thực
phẩm từ các nông trại tới siêu thị ở nƣớc ngoài không chỉ là vấn đề
xác định các nhà xuất khẩu cá nhân có khả năng thực hiện nhiệm vụ.
Những ngƣời thu gom và các nhà xuất khẩu phải kết nối với những
ngƣời trồng có năng lực - những ngƣời có thể thu hoạch, chế biến và
phân phối sản phẩm của mình một cách an toàn tới doanh nghiệp
xuất khẩu, nơi mà chúng đƣợc đóng gói lại và vận chuyển. Sản phẩm
cần đƣợc theo dõi hành trình và có nhiều loại giấy tờ, quy định
thƣơng mại phải tuân thủ. Quản lý hậu cần phải luôn có hiệu quả và
hiệu lực tại mọi thời điểm.Việc này bao gồm phƣơng tiện vận
chuyển sẵn có, kết nối đa phƣơng, lịch khởi hành và một hệ thống
dây chuyền lạnh hoạt động.
Khi đến chợ, ngƣời mua cần biết cách thức trƣng bày và quảng bá
rau, củ, quả ở địa điểm tốt nhất với mức gía tốt nhất. Quan trọng là
khách hàng mua rau, củ, quả lần đầu thích và quay lại mua thêm. Toàn
bộ quá trình này đƣợc xác định là một lô hàng thành công.
Chiến lƣợc phát triển liên kết đƣợc xây dựng dựa trên sự hiểu biết
về những gì khách hàng (siêu thị và ngƣời tiêu dùng) muốn và cách
đáp ứng những nhu cầu đó. Ngƣời tiêu dùng muốn những sản phẩm
chất lƣợng cao cùng với đó là nhiều loại mặt hàng với giá cả phải
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chăng. Siêu thị muốn đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng và vƣợt
trội hơn cả sự cạnh tranh. Điều này nghĩa là họ muốn có đƣợc sản
phẩm trƣớc mọi đối tƣợng khác hoặc lƣu trữ hàng hoá trong khi những
đối thủ cạnh tranh khác không làm nhƣ vậy. Nếu cùng có sẵn sản
phẩm giống nhau, các siêu thị muốn những sản phẩm của mình phải
có giá trị gia tăng so với những sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh
của mình.
Siêu thị và các nhà cung cấp
Thƣớc đo sức mạnh của siêu thị là nó đƣợc các nhà cung cấp hỗ trợ
và phục vụ tốt nhƣ thế nào. Các mối quan hệ có giá trị dài hạn của
siêu thị với các nhà cung cấp đem lại hậu quả tốn kém trong việc
gián đoạn nguồn cung cấp. Hiệu quả, tính nhất quán và độ tin cậy là
những yêu cầu quan trọng của chuỗi giá trị siêu thị. Trong những
trƣờng hợp tồn tại mối quan hệ giữa siêu thị và nhà cung cấp, cả hai
đối tác có thể cộng tác trong việc mở rộng quy mô và phạm vi kinh
doanh đối với nhà cung cấp
Tuân thủ các biện pháp an toàn thực phẩm và chất lượng
Ngoài việc đánh giá sự phát triển liên kết thị trƣờng với các nhà
cung cấp, các siêu thị có xu hƣớng chỉ đồng ý với các thoả thuận
cùng nhà cung cấp nếu họ tuân thủ các yêu cầu về chất lƣợng an toàn
thực phẩm.
Những yêu cầu tuân thủ này đối với các tiêu chuẩn an toàn
bao gồm:
 Chứng nhận HACCP, ISO 22000 (từ tổ chức tiêu chuẩn hoá
quốc tế), GAP Toàn cầu, hiệp hội bán lẻ Anh (BRC), tiêu chuẩn thực
phẩm quốc tế (IFS), sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu (GFSI),
v.v…, tuỳ thuộc vào bản chất hoạt động của khách hàng trong chuỗi
thực phẩm nông nghiệp.
 Tuân thủ yêu cầu về vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS)
 Tuân thủ mức dƣ lƣợng tối đa (MRLs) của thuốc trừ sâu trong
nông sản
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Thêm vào đó, có một xu hƣớng ngày càng gia tăng của ngƣời
mua hàng siêu thị là yêu cầu chứng nhận trách nhiệm xã hội từ nhà
sản xuất và nhà cung cấp của mình.
2.2.4. Những thay đổi trong quản lý hệ thống an toàn thực phẩm
Trong quá khứ, quan ngại về an toàn thực phẩm chỉ liên quan
tới các nhà chế biến thực phẩm. Điều này đƣợc dựa trên niềm tin
rằng do thực phẩm chế biến đã đƣợc khử trùng, bất kỳ sự nhiễm
bẩn nào cũng chỉ phát sinh do xử lý chế biến kém hoặc phụ gia
thêm vào các sản phẩm đã qua chế biến. Nhà chế biến là thực thể
cuối cùng của quá trình chuỗi xử lý và bị cho là nguyên nhân của
việc nhiễm bẩn. Các nhà quản lý an toàn thực phẩm tập trung vào
các cơ chế bắt buộc đối với các nhà chế biến để loại bỏ thực phẩm
không an toàn khỏi thị trƣờng.

Sạp rau, củ, quả tại Rotterdam
Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu hiện đang đƣợc hƣớng dẫn để ngăn
ngừa việc nhiễm bẩn ở mọi điểm kiểm soát quan trọng của chuỗi cung
ứng thực phẩm trong giai đoạn sản xuất. Đã có một số lƣợng lớn các
thực hành và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hiệu quả và đƣợc thiết lập
tốt sẵn có cho việc chấp nhận bởi các bên liên quan của chuỗi sản
xuất. Quản lý sâu bọ tích hợp (IPM) và quản lý cây trồng tích hợp
(ICM) phục vụ cho nhà nông trên nông trại. HACCP là một phƣơng
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pháp tiếp cận tích hợp tạo điều kiện cải thiện việc bảo vệ ngƣời tiêu
dùng ở giai đoạn chế biến thực phẩm. Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn
mang tính quy phạm pháp luật đƣợc thúc đẩy bởi chính quyền trung
ƣơng và địa phƣơng (quy định SPS) và các cơ quan liên chính phủ
(Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex) cung cấp sự phối hợp các tiêu
chuẩn thực phẩm ở cấp độ thƣơng mại quốc tế. Mục tiêu của những
quy định này là bảo việc sức khoẻ của ngƣời tiêu dùng, xác định chất
lƣợng sản xuất, và đảm bảo thực tiễn công bằng trong thƣơng mại
thực phẩm. Các tiêu chuẩn mang tính quy phạm pháp luật là bắt buộc
và đƣợc các chính phủ bắt phải thực hiện nhằm xác định và điều chỉnh
các chính sách và chƣơng trình theo các hệ thống kiểm soát thực phẩm
quốc gia.
Với sự tự do hoá thƣơng mại quốc tế, khối lƣợng sản phẩm nhập
cảng nhân lên gấp nhiều lần. Các nhân viên hải quan và kiểm dịch
viên không còn có thể giám sát và kiểm soát hoàn toàn tất cả các yêu
cầu nhập khẩu đối với chất lƣợng sản phẩm. Một lƣợng lớn nhân sự và
nguồn lực để bắt thực hiện các quy tắc quy định là điều cần thiết. Việc
bắt thực hiện thƣờng đƣợc tiến hành sau khi sản phẩm đã tới điểm đến
cuối cùng của mình.
Số lƣợng lô hàng tại cảng chính trong EU, ví dụ, lên tới 10,000
tƣơng đƣơng 20 đơn vị feet mỗi ngày. Việc trậm trễ trong giám định
sản phẩm tƣơi sẽ làm đình trệ các lô hàng và ảnh hƣởng tới chất
lƣợng. Lấy mẫu lô hàng để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng
cần có thời gian và các sản phẩm có thể đã đƣợc bán trƣớc khi có kết
quả thử nghiệm.
Rõ ràng việc tiếp cận khác nhau đối với vấn đề đảm bảo và kiểm
soát an toàn thực phẩm là cần thiết. Hình phạt cho việc vi phạm có thể
dƣới hình thức phạt tiền. Tuy vậy, việc thu tiền phạt không đảm bảo
cho sự tuân thủ với các thực hành tốt và chủ hàng có thể trả tiền phạt
mà không thay đổi hành vi của mình. Hơn nữa, nhiều quy tắc và sự
kiểm soát nghiêm ngặt hơn có thể gây cản trở tiến trình thƣơng mại.
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Là một phần của phƣơng pháp tiếp cận mới, việc kiểm tra không
chỉ xảy ra ở giai đoạn phân phối cuối chuỗi cung ứng. Các nhà xuất
khẩu hiện đƣợc cảnh báo để ngăn chặn nhiễm bẩn ở giai đoạn đầu mỗi
điểm kiểm soát tới hạn của chuỗi xử lý thực phẩm. Phƣơng pháp tiếp
cận này sẽ bao gồm các quá trình xử lý tại nông trại và sẽ áp dụng
thậm chí cả trƣớc khi sản phẩm đƣợc thu hoạch.
Trong quá khứ, trách nhiệm giám sát và kiểm soát an toàn thực
phẩm chỉ là của các nhà quản lý. Tuy nhiên, ngày nay, các siêu thị
chấp nhận áp dụng một khuôn khổ cho chuỗi thực phẩm tạo điều kiện
cho cách tiếp cận hƣớng tới ngƣời tiêu dùng. Tại một vài siêu thị, tên
nhà cung cấp (bao gồm cả các đơn vị của quốc gia cung ứng) đƣợc
đăng tải công khai để khách hàng biết đƣợc họ mua đồ từ đâu. Các
siêu thị cũng áp dụng „cấm vi phạm 3 lần‟ đối với nhà cung cấp nếu
họ không tuân thủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
2.3. KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC HƢỚNG
DẪN GAP
2.3.1. Nông nghiệp bền vững
Chúng ta đã đi một quãng đƣờng dài từ Hội nghị thƣợng đỉnh Trái
đất đầu tiên ở Rio de Janeiro, nơi có nhiều tiến bộ trong việc rấy lên ý
thức về môi trƣờng trong nhiều chính sách của chính phủ và các sáng
kiến của khu vực tƣ. Ngày nay, các bên liên quan của chuỗi cung ứng
thực phẩm bao gồm việc bảo vệ môi trƣờng nhƣ một phần không thể
thiếu của các chƣơng trình đƣợc lên kế hoạch của mình, so sánh đƣợc
với mọi khía cạnh khác của các kế hoạch của họ. Họ nhận ra rằng các
hoạt động nông nghiệp là yếu tố đáng kể trong suy thoái môi trƣờng.
Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên rất hạn chế là đất, nƣớc sạch và
đất canh tác cần đƣợc hoạch định kỹ lƣỡng nhằm tránh sử dụng lãng
phí. Nhu cầu đối với tỷ lệ sản xuất thực phẩm tăng cao chƣa từng có
đòi hỏi chúng ta phải liên tục canh tác nguồn đất quý giá này. Đây là
lý do mà nông nghiệp bền vững là rất quan trọng.
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Nông nghiệp bền vững
Nông nghiệp bền vững là hệ thống canh tác đáp ứng nhu cầu thực
phẩm an toàn, giàu dinh dƣỡng và giá cả phải chăng cho dân số thế
giới theo cách bảo tồn môi trƣờng và nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Nó bao hàm việc tìm cách tối ƣu hoá các kỹ năng và công nghệ để
đạt đƣợc năng suất và lợi nhuận dài hạn cho các bên liên quan của
ngành nông nghiệp nhằm đảm bảo rằng các thế hệ tƣơng lai cũng
đƣợc trải nghiệm sự thịnh vƣợng mà chúng ta đang đƣợc hƣởng
hôm nay.
Từ định nghĩa trên, 3 mối quan ngại chính sau đây đã nổi lên đối
với nhà nông đang làm việc trên các mảnh đất nhỏ - những ngƣời
đang cố gắng đấu tranh cho sự sống còn của cây trồng:
a) Những quan ngại về sinh thái
 Năng suất đất (xói mòn, cạn kiệt tầng đất mặt)
 Nƣớc (cạn kiệt, sử dụng nƣớc ngầm, ô nhiễm)
 Khả năng kháng bệnh và sâu bọ đối với thuốc trừ sâu
 Ảnh hƣởng hiệu ứng nhà kính và thay đổi khí hậu
b) Những quan ngại về kinh tế và xã hội
 Giá thực phẩm
 Thu nhập của hộ nông dân nhỏ và ở vùng nông thôn
c) Tác động tới sức khoẻ con ngƣời
 An toàn và vệ sinh thực phẩm
 Sức khoẻ và phúc lợi của công nhân nông trại
Làm thế nào để nông nghiệp bền vững có lợi cho nhà nông khi
điều kiện canh tác ở nhiều quốc gia đang phát triển đang trong tình
trạng tuyệt vọng nhƣ vậy? Sự thật là nếu những nhà nông không làm
gì, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ khá lên đƣợc. Trong môi
trƣờng thị trƣờng hiện nay, những nhà nông này có thể vẫn sẽ có một
cửa sổ nhỏ cho phép họ tham gia vào xu thế chủ đạo của sản xuất thực
phẩm nông nghiệp. Mặc dù những ngƣời nông dân này yêu cầu đƣợc
hỗ trợ, cả về kỹ thuật lẫn tài chính, những gì họ cần nhất là các cơ hội
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trong thị trƣờng. May thay, ngƣời tiêu dùng hiện rất quan tâm tới việc
ủng hộ những nhà nông sử dụng các phƣơng pháp tiếp cận bền vững.
Trong quá khứ, trọng tâm của việc phát triển kinh tế tập trung vào
những hộ nông dân nhỏ và ở vùng nông thôn - những ngƣời có
khuynh hƣớng nghèo và năng suất không cao. Tuy vậy, hiện nay có
nhiều nhà kinh tế cho rằng cần ít chú ý hơn tới các hộ nông dân nhỏ
và thuộc vùng nông thôn và rằng nguồn thực phẩm cần đƣợc chuyển
tới những nhà sản xuất lớn hơn và có năng suất cao hơn.
Quan trọng là chúng ta tiếp tục giúp đỡ những hộ nông dân nhỏ
và ở vùng nông thôn. Ta không thể bỏ bê họ chỉ bởi số lƣợng tuyệt đối
của họ, vì điều này có thể dẫn tới những hậu quả kinh tế, xã hội và
chính trị lớn gây tác động tới cộng đồng toàn cầu. Một cách tiếp cận
mới có thể đƣợc thực hiện đối với các nhà nông này là hệ thống tổ hợp
nhóm cho các nông trại theo GAP, giúp nâng cao cơ cấu tổ chức của
họ và tăng cƣờng tính bền vững trong sản xuất của họ. Phƣơng pháp
tiếp cận này có tác động sâu rộng tới cơ hội việc làm và phát triển xã
hội cho các cộng đồng này, vƣợt qua lợi ích đƣợc cung cấp bởi các
nông trại cơ giới quy mô lớn. Ngoài ra, những hộ nông dân nhỏ và ở
vùngnông thôn có lợi thế nhất định so với những nhà sản xuất lớn
hơn, nhƣ khả năng chăm chú nhiều hơn đến việc sản xuất cây trồng và
đến những sản phẩm cây trồng cụ thể cho thị trƣờng thích hợp.
2.3.2. Tiếp cận GAP và những khái niệm
Các cơ quan quản lý thực phẩm, nhà bán lẻ và ngƣời tiêu dùng tất
cả đều có vai trò tích cực trong việc vận động chính sách về an toàn
thực phẩm cũng nhƣ sản xuất thực phẩm bền vững. Theo truyền
thống, những cơ quan quản lý đóng vai trò chủ động nhất trong việc
thực thi các biện pháp trừng phạt đối tƣợng không tuân thủ. Tuy
nhiên, trong thế giới hiện đại, nơi nhiều ngƣời tiêu dùng nhận đƣợc
nhiều thông tin hơn và có thể làm cho nhu cầu của họ có tiếng nói
hơn, họ hiện đã trở nên có tầm ảnh hƣởng hơn trong việc hƣớng dẫn
sáng kiến sản xuất bền vững và an toàn thực phẩm tốt hơn. Vai trò của
việc giám sát và kiểm soát tiêu chuẩn và chất lƣợng, hiện đã đƣợc thay
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thế bởi sự đảm bảo việc phản ánh yêu cầu của ngƣời tiêu dùng và yêu
cầu từ các nhà bán lẻ.
GAP là mô hình phù hợp để giúp ngƣời nông dân giải quyết sự
thay đổi này trong hệ thống sản xuất và phân phối thực phẩm hiện
đại. Nó dựa trên sự đảm bảo, phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro.
GAP tiếp cận vấn đề sản xuất thực phẩm an toàn và bền vững từ 3
cấp độ sau:
1. Bắt đầu với phƣơng pháp tiếp cận đánh giá rủi ro
Xác định các mối nguy là điểm khởi đầu nhằm biết nguy hiểm
và rủi ro ở đâu trong an toàn thực phẩm và huỷ hoại môi trƣờng.
Việc thực hiện điều tra chi tiết để biết và hiểu các vấn đề trƣớc là
điều quan trọng.
2. Biện pháp dự phòng
Việc loại bỏ các mối nguy (các chất gây ô nhiễm sinh học, vật lý,
hoá chất) từ các điểm kiểm soát (các quy trình vận hành thực phẩm)
và cấm các thực hành không tốt có khả năng gây hại tới môi trƣờng
(hoặc sinh thái nông trại) sẽ làm giảm hoặc ngăn ngừa các sự cố.
3. Giám sát liên tục quá trình sản xuất
Giám sát liên tục quá trình sản xuất là quan trọng bởi nhiễm bẩn
thực phẩm có thể xảy ra trong hầu hết mọi trƣờng hợp. Tƣơng tự,
những tác động tiềm ẩn của các thực hành nông nghiệp chƣa tốt tại
nông trại phải đƣợc nhận biết và liên tục đƣợc liệu chừng nhằm ngăn
ngừa việc xảy ra những thiệt hại không thể đảo ngƣợc. Nhƣ là một
khía cạnh của sản xuất bền vững, việc giám sát này sẽ đảm bảo rằng
các nhà sản xuất có thể gặt hái đƣợc một cách đáng tin cậy lợi nhuận
kinh tế lâu dài trong công việc của họ.
Việc chấp nhận GAP vào hoạt động nông trại đƣa vào thực tiễn
hai khái niệm trung tâm về nông nghiệp có xu hƣớng bị nhà nông từ
chối, đặc biệt là các hộ nông dân nhỏ và ở vùng nông thôn. Các đại lý
khuyến nông cần dạy cho các nhà nông hai ý tƣởng này, khi họ thực
hiện việc chấp nhận GAP.
Nông nghiệp là khoa học
Nhà nông phải làm việc để hiểu đƣợc những rủi ro liên quan tới
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chức năng sinh học và hậu quả hoá học của hệ thống sản xuất. Khi
làm nhƣ vậy, họ sẽ tìm hiểu về vòng đời của thực vật và do đó có thể
đƣa ra quyết định về các hoạt động tiếp theo cũng nhƣ đƣa ra phản hồi
hợp lý về bất cứ sự can thiệp nào trong chu kỳ cây trồng.
Nông nghiệp là kinh doanh
Nhà nông phải thừa nhận rằng trong kinh doanh, có nhiều rủi ro
cũng nhƣ cạnh tranh liên quan. Họ phải nhận thức về những sự kiện
bên ngoài nông trại mà có tác động tới việc tiếp thị cây trồng của
mình. Họ phải thực hiện một số hình thức liên kết với thị trƣờng.
2.3.3. GAP và đánh giá rủi ro
Phần lớn việc đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn nhằm loại bỏ
các mối nguy trong chuỗi sản xuất thực phẩm. Nhà nông phải nhận ra
những mối nguy đó, hiểu cách những mối nguy đó gây ra vấn đề, và
thực hiện tất cả những hoạt động khả thi nhằm ngăn chặn bất cứ sự cố
nào xảy ra. Tuy nhiên, không thể loại bỏ tất cả các rủi ro. GAP quy
định rằng nhà nông thực hiện đánh giá rủi ro cho tất cả các điểm kiểm
soát trong quá trình sản xuất thực phẩm. Khi nhận ra đƣợc vấn đề, nhà
nông đƣợc đặt trên con đƣờng đúng đắn hƣớng tới việc đảm bảo rằng
ngƣời tiêu dùng có thể tin tƣởng họ.
Đánh giá rủi ro là viêc kiểm tra cẩn thận các khu vực trong chuỗi
sản xuất mà có thể gây hại tới các sản phẩm thực phẩm hay tới công
nhân. Chúng đƣợc thực hiện để nhà nông có thể cân nhắc xem họ đã
thực hiện đủ biện pháp phòng ngừa chƣa, hay cần làm nhiều hơn để
ngăn ngừa những tổn hại. Ngƣời tiêu dùng và ngƣời lao động có
quyền đƣợc bảo vệ khỏi những tổn hại do thất bại trong hệ thống sản
xuất để có biện pháp kiểm soát hợp lý.
Để biết thêm thông tin về đánh giá rủi ro, hãy đọc bài viết 13 trên
trang chủ về Quản trị sức khoẻ và an toàn trong Danh mục sách đọc
thêm của Mô đun này.
Ví dụ dƣới đây là một trong những cách thực hiện công tác đánh
gía rủi ro với năm bƣớc.
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Năm bƣớc đánh giá rủi ro
1. Xác định mối nguy
Xác định các hoạt động trong công việc hàng ngày của nông trại
có thể gây hại cho ngƣời lao động. Đi bộ quanh nông trại để quan sát
khu vực nào có thể gây hại tới sức khỏe của công nhân hoặc tới cây
trồng. Nhận sự hỗ trợ từ phía công nhân để thực hiện điều này bởi họ
là những ngƣời quen thuộc nhất với những mối nguy trong công việc
họ thực hiện hàng ngày. Theo dõi các hoạt động nông trại hàng ngày
của công nhân và quan sát mọi mối nguy hiểm tiềm tàng hoặc mối
nguy tới sức khỏe.
2. Quyết định xem ai có thể bị hại và bị nhƣ thế nào
Đối với mỗi mối nguy, xác định rõ ràng các loại thiệt hại cụ thể
có thể gây tổn thƣơng tới ngƣời và cây trồng. Xác định bản chất và
mức độ của mối nguy đó.
3. Đánh giá rủi ro và quyết định các biện pháp phòng ngừa
Sau khi hiểu đƣợc về các mối nguy, quyết định làm gì với vấn đề
này. Loại bỏ các mối nguy đôi khi là không thể. Do đó, hãy thử một
cách tiếp cận khác để giảm thiểu khả năng nó xảy ra.
Các hành động dƣới đây có thể giúp thực hiện bƣớc tiếp theo:
 Tìm các sản phẩm/phƣơng pháp thay thế không nguy hiểm
 Tìm cách ngăn ngừa tiếp cận đến mối nguy
 Thực hiện các quy trình cho phép vận hành công việc an toàn
 Để nhân viên mặc đồ bảo hộ
 Thực hành vệ sinh và sạch sẽ tốt
Trình bày các thực hành này cùng với công nhân và giải thích
từng hành động cho họ.
4. Ghi lại những phát hiện và thực hiện chúng
Lâp thành tài liệu những phát hiện, hoạt động đã thực hiện và
phản ứng của công nhân. Ngoài ra hãy chắc chắn ghi chép lại những
hiệu ứng sau khi thực hiện các hành động này.
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Một kế hoạch hành động tốt bao gồm cả giải pháp tạm thời và
giải pháp lâu dài. Thƣờng xuyên theo dõi việc thực thi các hành động
để đảm bảo việc chúng đƣợc thực hiện. Sử dụng Danh mục kiểm tra
để ghi lại những hoạt động đƣợc thực hiện một cách chính xác.
5. Xem xét lại việc đánh giá và cập nhật nếu cần thiết
Thƣờng xuyên kiểm tra lại việc đánh giá vào môt ngày dự kiến.
Kiểm tra xem có (hoặc không có) cải thiện nào không. Quyết định nếu
các hành động mới hoặc khác cần đƣợc thực hiện. Xác định xem có
bất kỳ mối nguy mới nào xuất hiện không.
Năm bƣớc nêu trên nhằm đánh giá rủi ro tại nông trại đƣợc chỉnh
lại cho phù hợp từ Phụ lục AF.1 Hƣớng dẫn đánh giá rủi ro - Những
vấn đề chung từ các điểm kiểm soát và tiêu chuẩn tuân thủ: Tất cả các
cơ sở nông trại bởi GAP Toàn cầu.
2.4. TUÂN THỦ GAP VÀ SỰ PHÙ HỢP
Nhiều nhà nông hiểu sai rằng GAP là một hiện tƣợng xa lạ và họ
không cần nó trong canh tác truyền thống. Tuy nhiên, điều này có thể
đúng chỉ khi việc canh tác đƣợc thực hiện ở mức đủ để sinh hoạt và
phục vụ thị trƣờng địa phƣơng. Nhƣng nếu sản phẩm đƣợc xuất khẩu
sang thị trƣờng quốc tế cạnh tranh, nơi mà nhu cầu tiêu dùng phải
đƣợc xem xét, GAP phải đƣợc đƣa vào hệ thống sản xuất và chuỗi
cung ứng.
Ngƣời tiêu dùng quốc tế đòi hỏi các sản phẩm trên thị trƣờng phải
tuân thủ những tiêu chuẩn mới về an toàn và chất lƣợng thực phẩm.
Có áp lực lên các nhà cung cấp và nhà sản xuất phải nâng cao hiệu
quả trong sản xuất. Các nhà sản xuất và nhà cung cấp phải học cách
thức quản lý thông tin thị trƣờng, ứng dụng các công cụ ICT, áp dụng
các chiến lƣợc kinh doanh cạnh tranh. Họ cũng phải tuân thủ những
thực hành nông trại tốt trong quản lý nông trại, sử dụng thuốc trừ sâu,
tƣới tiêu và thu hoạch. Nếu không làm những điều này, các nhà cung
cấp sẽ không thể thâm nhập vào các siêu thị và cạnh tranh trên thị
trƣờng quốc tế.
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Các tiêu chuẩn GAP đƣợc khởi xƣớng bởi các bên liên quan trong
ngành công nghiệp thực phẩm; các hiệp hội sản xuất, các tổ chức phi
chính phủ (NGO), và những cơ quan quản lý nhằm xây dựng một quy
pham thực hành về các sản phẩm làm vƣờn ở mức độ nông trại đảm
bảo an toàn thực phẩm và các quá trình sản xuất bền vững. Việc tuân
thủ quy phạm thực hành này của nhà nông đƣợc minh chứng bằng quá
trình chứng nhận mà họ phải thực hiện và vƣợt qua.
Việc nhà nông nhận đƣợc chứng nhận GAP cho thấy rằng họ hiểu
đúng các quá trình sản xuất (trồng, thu hoạch, đóng gói, v.v…).
Chứng nhận GAP chứng minh rằng họ đã thực hiện tất cả các biện
pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng các sản phẩm của họ an
toàn để tiêu thụ và các hoạt động sản xuất của họ có tác động tối thiểu
tới môi trƣờng.
2.4.1. Quá trình chứng nhận
Chứng nhận GAP là một phƣơng pháp kiểm tra xác nhận để
chứng minh rằng nhà nông hiểu các nguyên tắc GAP, sẵn sàng và có
khả năng tuân thủ những điều nghiêm ngặt về các thực hành nông
trại tốt.
Có 3 cấp độ của quá trình chứng nhận
- Chứng nhận của bên thứ nhất
Các nhà cung cấp thiết kế và tuân thủ những tiêu chuẩn chƣơng
trình an toàn thực phẩm của riêng họ; thuê tổ chức chứng nhận độc lập
để đánh giá các hoạt động và chất lƣợng của họ
- Chứng nhận của bên thứ hai
Nhà cung cấp đƣợc yêu cầu phải tuân thủ các chƣơng trình an
toàn thực phẩm từ ngƣời mua.
Các tiêu chuẩn đƣợc thiết kế bởi ngƣời mua hoặc đã đƣợc
chấp nhận.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn và hoạt động của nhà cung cấp đƣợc
đánh giá bởi ngƣời mua hoặc bởi tổ chức chứng nhận độc lập hoặc
chuyên gia đánh giá.
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- Chứng nhận của bên thứ ba
Ngƣời mua chấp nhận chƣơng trình an toàn thực phẩm độc lập
cho bản thân và nhà cung cấp. Ngƣời mua hoặc nhà cung cấp thuê một
tổ chức chứng nhận độc lập để đánh giá nhà cung cấp.
Hiện nay, tất cả chứng nhận GAP là tự nguyện. Điều này nghĩa là
các nhà sản xuất không bắt buộc phải thuân thủ các tiêu chuẩn GAP.
Tiêu chuẩn GAP không phải là một hình thức quy định. Chứng nhận
chỉ đơn giản chứng minh rằng các tiêu chuẩn GAP đã đƣợc tuân theo.
2.4.2. Lợi ích đối với những hộ nông nghiệp từ chứng nhận GAP
 Tăng cƣờng an toàn thực phẩm thông qua việc cải thiện sự phối
hợp với các nhà cung cấp
 Giảm rủi ro và nợ phải trả trong quá trình sản xuất, dẫn đến ít bị
hủy bỏ và thu hồi sản phẩm hơn trong quá trình phân phối
 Cải thiện việc quản lý chi phí và cácthực hành tốt đối với IPM
 Cải thiện năng suất thông qua thực hiện việc quản lý vận hành
hiệu quả
 Lợi thế cạnh tranh liên quan tới chi phí, thị trƣờng, độ tin cậy và
giá cả
 Tiếp cận thị trƣờng và sự công nhận của ngƣời mua
 Cải thiện sinh thái nông trại thông qua việc quản lý tốt nguồn
nguyên liệu đầu vào
2.5. CHỨNG NHẬN GAP TOÀN CẦU VÀ HỆ THỐNG GAP
TOÀN CẦU HÀI HÕA
GAP Toàn cầu đƣợc thiết kế với mục tiêu hài hoà các tiêu chuẩn
GAP trên toàn thế giới. Các nhà cung cấp gặp nhiều khó khăn khi
chuỗi siêu thị riêng lẻ thực hiện tiêu chuẩn GAP của riêng họ. Cùng
lúc đó, khi các nƣớc thực hiện các tiêu chuẩn GAP quốc gia của riêng
mình, có vấn đề là liệu các siêu thị có công nhận các tiêu chuẩn này
hay không.
GAP Toàn cầu thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu mà hệ thống sản
xuất nông trại phải thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu của ngƣời tiêu
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dùng đối với sản xuất an toàn và bền vững, bao gồm những yêu cầu và
quy định mang tính pháp lý của Liên minh Châu Âu (EU). Những tiêu
chuẩn này đã đƣợc thống nhất bởi tất cả các thành viên của tổ chức
GAP Toàn cầu, bao gồm các nhà cung cấp, siêu thị, các hiệp hội và tổ
chức của ngành nông nghiệp. Đồng thời, GAP Toàn cầu nhận ra rằng
có những tiêu chuẩn khác có thể cao hơn GAP Toàn cầu đƣợc các nhà
cung cấp toàn cầu sử dụng.
GAP Toàn cầu là một đối tƣợng của khu vực tƣ. Ngày nay, 50%
các thành viên GAP Toàn cầu là nhà cung cấp, 14% là nhà bán lẻ và
36% là các hiệp hội, tổ chức tƣ nhân. Số lƣợng nông trại đƣợc chứng
nhận GAP Toàn cầu đã vƣợt quá 100,000.
Việc tham gia vào chƣơng trình chứng nhận là tự nguyện. Lời kêu
gọi tự nguyện tuân thủ yêu cầu an toàn và chất lƣợng thực phẩm là
một phƣơng thức kiểm soát hiệu quả. Khi các công ty cung ứng sản
phẩm tuân thủ chƣơng trình an toàn thực phẩm tự nguyện, nhà sản
xuất sẵn sàng đạt đƣợc những tiêu chuẩn mà ngƣời mua hàng yêu cầu.
Nếu các tiêu chuẩn ở cấp độ tƣơng đối cao, sản phẩm sẽ đƣợc đánh
giá cao một cách tƣơng ứng. Các mối quan hệ kinh doanh đƣợc thiết
lập trong chuỗi cung ứng này là chặt chẽ và dài hạn. Trong hoàn cảnh
lành mạnh nhƣ vậy, có rất ít động cơ cho bất kỳ ai trong chuỗi cung
ứng muốn phá huỷ mối liên kết bằng cách không tuân thủ.
Có hàng chục ngàn nhà sản xuất sẽ rất hài lòng khi có cơ hội giao
thƣơng trong các thị trƣờng sinh lời nhiều nhất tại Châu Âu. Tƣơng tự,
các siêu thị và nhà nhập khẩu không muốn mất đi những nhà sản xuất
tốt và luôn sẵn lòng giúp đỡ nhất khi đề cập tới giá cả và các điều
khoản thƣơng mại ở mức cạnh tranh trên thị trƣờng.
Cơ chế kiểm soát an toàn trong nông trại trong hệ thống GAP
Toàn cầu là rất hiệu quả vì nó kết hợp các nguyên tắc HACCP về các
thực hành vệ sinh và quản lý đồng ruộng của IPM và ICM đối với đầu
vào là hoá chất. Tất cả những điều này là thực hành tốt. Mặc dù chúng
không phải là mới đối với khoa học nông nghiệp cơ bản, trên thực tế
nhiều nhà nông có nhiều lý do để không theo chúng. Khi áp lực của
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lối canh tác „hiện đại‟ phát triển để tập trung đạt đƣợc chất lƣợng thẩm
mỹ rất cao nhằm lôi kéo khách hàng, nhiều nhà nông tin rằng họ có
thể đạt đƣợc điều này bằng việc sử dụng nhiều hóa chất đầu vào hơn.
Do đó, các sản phẩm của họ thƣờng chứa nhiều dƣ lƣợng hoá chất đầu
vào vƣợt ngƣỡng quy định.
Các công ty hóa chất cũng đã ủng hộ các tiêu chuẩn GAP Toàn
cầu về sử dụng hoá chất nông nghiệp tại nông trại. Các công ty hoá
chất lo sợ rằng sự xuất hiện những trƣờng hợp kháng sâu bọ đối với
các hoá chất nông nghiệp của họ nhƣ là kết quả của việc tiếp tục sử
dụng và ứng dụng chúng không đúng cách. Việc quảng bá GAP ở
nông trại sẽ dẫn tới việc kiểm soát tốt hơn đối với sử dụng an toàn và
hiệu quả các hoá chất nông nghiệp.
2.5.1. Các tiêu chuẩn GAP Toàn cầu
Các tiêu chuẩn trong GAP Toàn cầu đƣợc trình bày dƣới dạng các
điểm kiểm soát và tiêu chí tuân thủ (CPCC). Các tiêu chuẩn này đƣợc
thiết kế bởi các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn - tập hợp các chuyên gia trong
ngành từ toàn bộ chuỗi toàn cầu. Quy định chung thiết lập những tiêu
chí rõ ràng đối với việc thực hiện thành công, xác nhận và quản lý các
tiêu chuẩn.
Mục đích cơ bản của GAP Toàn cầu là giảm rủi ro mất an toàn
thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp và xác nhận khách quan các
thực hành tốt nhất với các điểm tham chiếu đã đƣợc thiết lập, đảm bảo
rằng một tiêu chuẩn nhất quán và mang tính hệ thống đƣợc áp dụng
toàn cầu. GAP Toàn cầu đạt đƣợc điều này với thủ tục và các tiêu chí
tuân thủ của mình.
Các tiêu chuẩn GAP Toàn cầu đòi hỏi các nhà sản xuất và ngƣời
trồng thiết lập hệ thống kiểm soát và giám sát đầy đủ trong sản xuất
tại nông trại. Trọng tâm là các tiêu chí về an toàn thực phẩm và truy
xuất nguồn gốc toàn diện, và bao gồm những yêu cầu về an toàn, sức
khoẻ và phúc lợi lao động cũng nhƣ bảo tồn môi trƣờng.
GAP Toàn cầu không phát hành chứng chỉ riêng. Những ngƣời
65

trồng và nhóm nhà sản xuất có thể sử dụng bất kỳ danh sách các tổ
chức chứng nhận (CB) nào đƣợc GAP Toàn cầu phê duyệt và hoàn
thiện thoả thuận về đánh giá và kiểm tra nông trại. Khi các quy
trình chứng nhận đã đƣợc hoàn thành, CB phát hành chứng chỉ với
tên và lô-gô riêng của mình công bố rằng nông trại đã tuân thủ
thành công các tiêu chí của các tiêu chuẩn GAP Toàn cầu đối với
sản phẩm cụ thể.
Thƣơng hiệu GAP Toàn cầu không thể xuất hiện trên bao bì sản
phẩm cũng nhƣ tại điểm bán hàng. Các nhả sản xuất chỉ có thể sử
dụng thƣơng hiệu GAP Toàn cầu trên các pallet (giá đỡ hàng) vận
chuyển các sản phẩm đƣợc chứng nhận GAP Toàn cầu, và pallets (giá
đỡ hàng) vận chuyển này không đƣợc xuất hiện tại điểm bán hàng.
Các nhà sản xuất đƣợc chứng nhận GAP Toàn cầu có thể sử dụng
thƣơng hiệu cho việc trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp và cho
các mục đích truy nguyên nguồn gốc, phân tách hoặc nhận dạng địa
điểm sản xuất tại chỗ.
Các tài liệu về chứng nhận GAP Toàn cầu có thể tìm ở dƣới đây:
[7]

Quy định chung về GAP Toàn cầu - Phần 1. Các nguyên
tắc chung
[8]
Quy định chung về GAP Toàn cầu - Phần 2. Các nguyên tắc
cho trƣờng hợp 2 và trƣờng hợp 1 trang web đa diện với QMS
[9]
Quy định chung về GAP Toàn cầu - Phần 3. Các quy tắc công
nhận và tổ chức chứng nhận
[10]
Đảm bảo nông trại tích hợp GAP Toàn cầu - Giới thiệu
[11]
Đảm bảo nông trại tích hợp GAP Toàn cầu - CPCC cho tất cả
cơ sở nông trại/cơ sở cây trồng/rau, củ, quả
[12]
Bảng chú giải thuật ngữ về GAP toàn cầu
2.5.2. Chứng nhận GAP Toàn cầu
GAP Toàn cầu chấp nhận quá trình chứng nhận của bên thứ ba, sử
dụng các tổ chức chứng nhận độc lập để đánh giá xác nhận sự tuân thủ
thông qua quy trình đánh giá.
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Việc tuân thủ bao gồm 3 mức của các điểm kiểm soát mà nông
trại tham gia phải thực nhiện nhằm đạt đƣợc sự công nhận GAP
Toàn cầu:
i. Bắt buộc quan trọng: 100% bắt buộc tuân thủ với tất cả các
điểm kiểm soát quan trọng
ii. Bắt buộc không quan trọng: 95% tuân thủ với tất cả các điểm
kiểm soát không quan trọng
iii. Khuyến nghị - không quy định tỷ lệ tuân thủ tối thiểu
Tất cả các điểm kiểm soát trong danh mục kiểm tra CPCC phải
đƣợc đánh giá, bao gồm cả những khuyến cáo.
Nhà nông có thể đạt đƣợc chứng nhận GAP Toàn cầu theo một
trong hai trƣờng hợp sau:
Trƣờng hợp 1: Chứng nhận nông trại riêng lẻ trong GAP Toàn
cầu hoặc chƣơng trình đƣợc đối sánh chuẩn. Với trƣờng hợp này, các
nhà sản xuất riêng lẻ có thể sở hữu một số địa điểm sản xuất hoặc đơn
vị quản lý nhƣng các đơn vị không thể hoạt động nhƣ các pháp nhân
riêng biệt.
Trƣờng hợp 2: Chứng nhận nhóm cho một nhóm nhà sản xuất
trong GAP Toàn cầu hoặc chƣơng trình đƣợc đối sánh chuẩn. Một khi
đã đƣợc chứng nhận, ngƣời sở hữu chứng chỉ sẽ đóng vai trò thực thể
pháp lý của nhóm. Nhóm chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả mọi
hành động của các thành viên nhóm trong việc sản xuất tại nông trại.
Nhóm phải thực hiện QMS đối với tất cả thành viên nhóm và cũng
phải tuân thủ các quy tắc QMS của các Quy định chung GAP toàn
cầu-phần 2.
2.5.3. Những cơ hội và sự ràng buộc của GAP Toàn cầu
Để đạt đƣợc chứng nhận GAP Toàn cầu, các nhóm ngƣời trồng
hoặc nhà sản xuất phải thiết lập một hệ thống hành chính để quản lý
tất cả mọi hoạt động của nông trại, bao gồm lƣu trữ hồ sơ của kho cây
trồng, mua hàng đầu vào, bảo trì thiết bị, sử dụng các hoá chất nông
nghiệp, xác định thực thể pháp lý của nông trại, v.v… Những hệ thống
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nhƣ vậy có thể khả thi đối với những ngƣời trồng quy mô lớn nhƣng
không khả thi về mặt tài chính đối với những hộ trồng nhỏ.
Có đƣợc chứng nhận GAP Toàn cầu không đảm bảo mức giá ƣu
đãi từ phía ngƣời mua. Tuy nhiên, những nhà sản xuất đã đƣợc chứng
nhận có đƣợc hộ chiếu để tiếp cận vào các thị trƣờng thực phẩm lớn
nhất tại Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.
Đat đƣợc chứng chỉ tốn tiền bạc. Tuy vậy, nếu ngƣời trồng thực
hiện các thực hành GAP đƣợc yêu cầu trong hệ thống, họ gặt hái đƣợc
những lợi ích từ hiệu quả, chất lƣợng và sự bền vững môi trƣờng của
việc quản lý nông trại đƣợc cải thiện.
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Tài liệu làm việc GAP FAO Tập 2, Rome, Ý, 10-12 Tháng 11
năm 2003
TỔ CHỨC THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN
HỢP QUỐC
http://www.fao.org/prods/GAP/DOCS/PDF/2SummaryAnalysisRelevantCodesEXTERNAL.pdf
10. „Các khích lệ cho việcchấp nhận thực hành nông nghiệp tốt‟
Báo cáo nền tham vấn chuyên gia FAO về Tiếp cận thực hành
nông nghiệp tốt
Đƣợc viết bởi Jill Hobbs Phó giáo sƣ, Khoa kinh tế nông nghiệp,
Đại học Saskatchewan, Canada
Tài liệu làm việc GAP FAO Tập 3, Rome, Ý 10-12 Tháng 11
năm 2003
TỔ CHỨC THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN
HỢP QUỐC
http://www.fao.org/prods/GAP/Docs/PDF/3IncentiveAdoptionGoodAgrEXTERNAL.pdf
11. „Báo cáo của Hội thảo nội bộ FAO về Thực hành nông
nghiệp tốt‟
Đƣợc viết bởi Anne-Sophie Poisot cùng với Siobhán Casey Cục
nông nghiệp FAO
Tài liệu làm việc GAP FAO Tập 4, Rome, Ý, 27-29 Tháng 10
năm 2004
TỔ CHỨC THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN
HỢP QUỐC
http://www.fao.org/prods/GAP/DÓC/PDF/4workshopOct04EXTERNAL.pdf
12. „Thực hành nông nghiệp tốt - khái niệm làm việc‟
Báo cáo nền cho Hội thảo nội bộ FAO về thực hành nông
nghiệp tốt
Đƣợc viết bởi Anne-Sophie Poisot và Andrew Speedy cùng Eric
Kueneman, FAO
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Bộ nông nghiệp tài liệu làm việc GAP FAO Tập 5, Rome, Ý 2729 tháng 10 năm 2004
TỔ CHỨC THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN
HỢP QUỐC
http://www.fao.org/prods/GAP/DOCS/PDF/5GAPworkingConceptPaperEXTERNAL.pdf
13. „Kiểm soát rủi ro tại nơi làm việc‟, (Cách tiếp cận rủi ro tại
nơi làm việc)
HSE, Kiểm soát an toàn và sức khoẻ, đánh giá rủi ro
www.hse.gove.uk
http://www.hse.gove.uk/rík/controlling-risks.htm
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CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 1:
CÁC CÂU HỎI CHO MÔ ĐUN 1 & 2
1. Các thực hành GAP có thể giúp tốt nhất cho các hộ nông dân
nhỏ và ở vùng nông thôn nhƣ thế nào?
a. Các thực hành GAP đảm bảo giá tại cửa nông trại cao hơn cho
sản phẩm
b. Các thực hành GAP đảm bảo giá bán lẻ cao hơn cho sản phẩm
c. Các thực hành GAP cung cấp phƣơng pháp tiếp cận canh tác
bền vững cho nhà nông
d. Các thực hành GAP cung cấp công nghệ canh tác hiện đại cho
nhà nông
2. Nhà nông đạt đƣợc gì thông qua canh tác bền vững?
a. Nhà nông học cách bảo vệ môi trƣờng để tiếp tục sản xuất cây
trồng chất lƣợng cao
b. Nhà nông học cách sử dụng hiệu quả hơn thuốc trừ sâu để sản
xuất cây trồng chất lƣợng cao hơn
c. Nhà nông học cách sử dụng hiệu quả phân bón để tăng năng
suất cây trồng
d. Nhà nông học cách tận dụng tối đa khả năng của đất cho mỗi
chu kỳ cây trồng
3. Các bên liên quan nào sau đây có thể thúc đẩy canh tác GAP
hiệu quả nhất trong chuỗi cung ứng?
a. Các cơ quan quản lý của chính phủ
b. Các cơ quan quản lý quốc tế
c. Ngƣời tiêu dùng
d. Nhà cung cấp dịch vụ và đầu vào
4. Nguyên tắc hƣớng dẫn nào sau đây là cơ bản trong sản xuất cây
lƣơng thực?
a. Đạt đƣợc năng suất cao
b. Đạt đƣợc giá cây trồng cao
c. Đạt đƣợc chất lƣợng thẩm mỹ tốt nhất cho vụ mùa
d. Đạt đƣợc cây lƣơng thực an toàn để tiêu thụ
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5. Ai chịu trách nhiệm đối với việc sản xuất thực phẩm an toàn?
a. Nhà nông
b. Các công ty thuốc trừ sâu
c. Các nhà bán lẻ/Siêu thị
d. Tất cả những đáp án trên
6. JGAP đang hƣớng tới lập chuẩn đối sánh với các tiêu chuẩn
GAP Toàn cầu. Điều này nghĩa là
a. JGAP sẽ mất tính đồng nhất trên thị trƣờng Nhật Bản
b. JGAP sẽ mất tính đồng nhất trên thị trƣờng quốc tế
c. JGAP sẽ mở rộng tính đồng nhất trên thị trƣờng quốc tế
d. JGAP không đƣợc hƣởng lợi từ việc thực hiện lập chuẩn đối
sánh đó.
7. GAP ASEAN hài hòa các chƣơng trình GAP quốc gia của các
nƣớc thành viên ASEAN. Điều này có lợi ra sao đối với các nƣớc
thành viên?
a. Tất cả các nhà nông ASEAN làm việc theo tiêu chuẩn GAP
ASEAN.
b. Tất cả các nhà nông ASEAN bán sản phẩm giá cao hơn cho nhau
c. Tất cả các nhà nông ASEAN bán sản phẩm với giá cao cho
ngƣời mua bên ngoài ASEAN
d. Không có lợi ích gì từ quá trình hài hòa đó.
8. Khái niệm nào sau đây không mô tả các nguyên tắc GAP?
a. An toàn thực phẩm
b. Canh tác bền vững
c. Đánh giá rủi ro về an toàn thực phẩm
d. Phát triển đất dự trữ rừng để trồng trọt thƣơng mại
9. Một trong những Điều nào sau đây KHÔNG PHẢI là yếu tố
thay đổi bối cảnh của ngƣời tiêu dùng và nhà sản xuất hiện nay?
a. Đô thị hóa
b. Nhiều kiểm soát pháp lý trên thị trƣờng hơn
c. Tăng thu nhập của ngƣời tiêu dùng ở các nền kinh tế mới nổi
d. Siêu thị trở thành các tập đoàn lớn quốc tế
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10. Công bố nào trong số sau đây mô tả chính xác về giao thức GAP?
a. GAP đại diện cho mô hình thực hành QMS tốt nhất cho các
hoạt động nông trại
b. GAP đại diện cho mô hình thực hành tốt nhất chỉ đối với thị
trƣờng xuất khẩu
c. GAP đại diện cho các yêu cầu hay thay đổi của ngƣời tiêu dùng
bởi họ có thể trả tiền cho nó.
d. GAP đại diện cho cách tiếp cận mang tính hăm dọa của các
siêu thị để kiểm soát các nhà sản xuất cây lƣơng thực.

<Đáp án>
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1. c

2. a

3. c

4. d

5. d

6. c

7. a

8. d

9. b

10. a

MÔ ĐUN 3
QUÂN LÝ NÔNG TRẠI
Quản lý nông trại không chỉ là việc trồng trọt và thu hoạch cây
trồng. Để các nông trại đƣợc bền vững về mặt tài chính, điều cần thiết
là cân nhắc các khía cạnh kinh doanh về thực hiện những hoạt động
sản xuất và cung cấp cây trồng chất lƣợng cao và tiếp thị chúng với
mức giá tốt nhất ở vị trí thị trƣờng tốt nhất.
Quản lý nông trại cũng kết hợp trách nhiệm pháp lý của nhà nông,
bao gồm đảm bảo an toàn thực phẩm, tuân thủ yêu cầu đăng ký tại địa
phƣơng và các quy định sử dụng đất, xử lý hóa chất độc, và thải bỏ
chất thải. Mức độ nghiêm ngặt của những quy định này tùy thuộc vào
quốc gia. Những trách nhiệm này là những tiêu chuẩn tối thiểu của
một nông trại đƣợc quản lý tốt, đặc biệt là nếu nông trại có chứng
nhận GAP.
Ngoài công việc trên đồng, nhà nông phải làm việc với tài liệu
giấy tờ về các hoạt động của mình. Ghi chép lại các hoạt động hàng
ngày và lƣu giữ hồ sơ là cách hiệu quả để chứng minh rằng tất cả
những thực hành nông nghiệp tốt cần thiết đã đƣợc ứng dụng tại nông
trại và rằng hệ sinh thái của nông trại đã đƣợc bảo vệ. Việc lƣu giữ hồ
sơ cũng có thể đƣợc sử dụng bởi bên thứ 3 để xác nhận công việc của
nhà nông trong trƣờng hợp cần thiết. Lƣu hồ sơ cũng giúp nhắc nhở
nhà nông về những công việc họ đã thực hiện. Những tài liệu tham
khảo nhƣ vậy có thể chứng minh là hữu dụng sau này, hoặc có thể
đƣợc sử dụng bởi những công nhân khác của nông trại.
Lƣu hồ sơ và Kế toán
Việc lƣu giữ hồ sơ công việc thực hiện tại nông trại cũng tƣơng tự
nhƣ đối với việc kế toán. Kế toán viên phải giữ những hồ sơ chi tiết
nhằm chứng minh rằng những gì họ nói là chính xác và nhà nông
cũng nên làm nhƣ vậy.
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Các điểm kiểm soát GAP cung cấp sự chắc chắn trong các tài liệu
của hoạt động nông trại. Chúng cho thấy rằng cây trồng đƣợc xử lý tốt
nhất, những mối nguy trong chuỗi sản xuất đã đƣợc loại trừ, và rằng
tất cả các rủi ro về nhiễm bẩn sản phẩm cũng nhƣ thiệt hại đối với môi
trƣờng nông trại đã đƣợc giảm thiểu.
Các hoạt động thƣờng nhật của nông trại cũng cần đƣợc ghi thành
văn bản. Thông tin đƣợc miêu tả nhƣ một quy trình, và trình bày rõ
ràng cái gì đã đƣợc thực hiện, thực hiện chúng nhƣ thế nào và những
hành động nào cần đƣợc thực hiện nếu quy trình không đƣợc thực
hiện chính xác. Các quy trình rất hữu dụng để hƣớng dẫn các công
nhân nông trại, dạy những nhân công mới, hoặc tuyên bố về cách thức
mọi thứ đƣợc vận hành ở nông trại.
FAO của Liên hợp quốc cung cấp các nguồn thông tin về quản lý
nông trại trên website của họ dựa trên các nghiên cứu sâu rộng về chủ
đề này. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý nông trại, hãy đọc
những bài viết trong danh mục sách đọc thêm của Mô đun này.
Bài viết 1. Nông nghiệp và hệ thống nông trại
Bài viết 2. Quản lý nông trại và các loại nông trại
Bài viết 3 . Các yếu tố của hệ thống nông trại gia đình
Hệ thống quản lý nông trại đóng vai trò nhƣ một chỉ số về mức
độ trách nhiệm mà nhà nông sẵn sàng thực hiện đối với sự an toàn
của nông trại và công nhân của họ. Có nhiều rủi ro an toàn liên quan
tới công việc nông trại, nhƣng việc thành lập một hệ thống quản lý
nông trại tốt sẽ giúp nhà nông dễ dàng hơn trong việc xử lý hiệu quả
bất cứ vấn đề nào xảy đến. Đây là lý do tại sao những ngƣời thực
hành GAP đã chú trọng vào việc tuân thủ với những quy trình quản
lý nông trại này đề cập đến những rủi ro và mối nguy liên quan tới
công việc nông trại.
3.1. LỊCH SỬ VÀ QUẢN LÝ KHU ĐẤT NÔNG TRẠI
3.1.1. Đất phù hợp để trồng trọt
Phân tích lịch sử nông trại sẽ xác định xem liệu nông trại có phù
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hợp về mặt vật lý để thực hiện việc sản xuất cây trồng theo yêu cầu
không. Có nhiều điều kiện khiến một khu đất không phù hợp cho các
hoạt động nông nghiệp. Ví dụ, một khu đất nông trại tiềm năng sẽ
không phù hợp để trồng cây lƣơng thƣc nếu trƣớc đó quặng kim loại
đã đƣợc khai thác ở khu đất này. Đây là do những kim loại nặng từ
các hoạt động khai thác quặng trƣớc đó có thể ảnh hƣởng tới hệ
thống rễ, khả năng sẽ làm ô nhiễm cây lƣơng thực. Thêm nữa, các
kim loại nặng có thể xuất hiện một cách tự nhiên trên nhiều điều kiện
đất cũng sẽ khiến khu đất đó không phù hợp cho trồng trọt. Tham
khảo Phụ lục 9.
Ví dụ thứ 2, việc sử dụng cho công nghiệp trƣớc đây của đất nông
trại tiềm năng có thể dẫn tới sự hiện diện của dƣ lƣợng hóa chất trong
đất là bất lợi cho cây trồng và có thể đặt ra mối quan ngại về sự an
toàn. Nếu khu đất đã đƣợc sử dụng để trồng trọt mà bị các loại sâu đất
hoặc bệnh tật, việc trồng các cây hoa màu tƣơng tự trên cùng một khu
đất có thể làm lây lan sâu bọ và dịch bệnh. Sự hiện diện của một bãi
chôn lấp rác thải tại một khu đất tiềm năng có thể cho thấy hàm lƣợng
chất thải không chấp nhận đƣợc trong lớp đất bên dƣới và điều này có
thể làm ô nhiễm cây trồng hoặc gây nguy hiểm đối với công nhân làm
việc tại khu đất.
3.1.2. Quản lý khu đất nông trại và đánh giá rủi ro
Quản lý khu đất nông trại phải tuân thủ tất cả mọi yêu cầu pháp lý
cũng nhƣ các quy định để thực hiện việc trồng trọt tại khu đất. Các
nhà chức trách chịu trách nhiệm đối với khu đất ban hành các tài liệu
pháp lý về việc tuân thủ đối với nhà nông. Tiêu chí tuân thủ của lịch
sử khu đất và quản lý khu đất gồm:
 Khu đất nông trại phải đƣợc cấp phép bởi các cơ quan quản lý
liên quan để trồng cây lƣơng thực trong khu vực đó.
 Phải tiến hành phân tích đất và nƣớc về hàm lƣợng vật chất và
sinh học; kết quả phải đƣợc phân tích nhằm đánh giá xem liệu đất và
nƣớc có an toàn để trồng trọt không.
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 Đối với các nông trại hiện tại, một hồ sơ chi tiết phải đƣợc thiết
lập nhằm miêu tả quá trình sử dụng trƣớc đó của khu đất.
 Trong việc phát triển một khu đất mới để nông trại sử dụng, bản
ghi chép chi tiết về hoạt động sử dụng đất của khu đất phải đƣợc thiết
lập và nếu cần thiết, việc sử dụng nông trại cần đƣợc chấp thuận bởi
các cơ quan quản lý nhà nƣớc về đất đai .
 Một kế hoạch cho khu đất nông trại phải đƣợc xây dựng để chi
tiết hóa khu vực đã hoặc chƣa lên kế hoạch, xây dựng các tòa nhà,
ranh giới nông trại và các loại đất sử dụng tức thì bên ngoài ranh giới
nông traị. Kế hoạch phải xác định cách sử dụng cụ thể cho mỗi một
khoảnh đất nhỏ của khu đất và cây trồng đƣợc trồng trên khu đất đó.
 Việc đánh giá rủi ro phải đƣợc triển khai đối với việc sử dụng
đất tại khu đất nông trại. Việc đánh giá phải chỉ ra đƣợc hàm lƣợng
kim loại nặng trong đất, độ phì nhiêu và phù hợp của đất cho việc
trồng trọt, sâu bọ và dịch bệnh trong đất và tác động của các hoạt động
nông trại tới các khu vực xung quanh.
 Quản lý nông trại cũng phải tính tới các đặc điểm tự nhiên của
khu đất nông trại. Nếu đất nông trại nằm ở trên đồi hoặc dốc, có nguy
cơ xói mòn từ đồi nếu đất bị xáo trộn bởi các hoạt động canh tác.
Nông trại nằm ở gần sông có thể là đối tƣợng bị ngập lụt hoặc xói lở.
Nếu khu đất nông trại nằm ở gần rừng bảo hộ hoặc rừng bảo tồn hoặc
rất gần nguồn nƣớc sông hay hồ chứa thì có nguy cơ xâm lấn và gây ô
nhiễm cho những khu vực môi trƣờng nhạy cảm này.
Thực hiện các tiêu chuẩn GAP với các hộ nhà nông
sản xuất nhỏ
Nông nghiệp là khoa học và kinh doanh, nhƣng nhiều nhà nông gặp
khó khăn trong việc tiếp cận thông tin quan trọng trong lĩnh vực nhƣ
công nghệ sản xuất và tiếp thị. Nhà nông cũng phải tiếp cận kiến
thức và thông tin để hiểu đƣợc ý nghĩa đầy đủ của các quy định
quản lý và tiêu chuẩn. Nhân viên khuyến nông phải là cầu nối với
nhà nông nhằm giúp họ thực hiện các tiêu chuẩn GAP một cách
hiệu quả.
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3.1.3. Giám sát việc quản lý khu đất nông trại
Nhà nông phải giám sát chặt chẽ mọi thay đổi trên khu đất nông
trại mà có thể ảnh hƣớng tới các yếu tố rủi ro đã đƣợc chỉ ra trong bản
đánh giá rủi ro. Những lĩnh vực cần đƣợc giám sát thƣờng xuyên bao
gồm nhiễm bẩn nguồn nƣớc và hồ sơ về mẫu đƣợc lấy để phát hiện
nhiễm bẩn trong sản phẩm. Phân tích trong phòng thí nghiệm về
nguồn nƣớc phải đƣợc thực hiện hàng năm, và phân tích sản phẩm cây
trồng trong phòng thí nghiệm phải đƣợc thực hiện cho mỗi mùa mới.
Một cơ chế phải đƣợc xây dựng nhằm thu hồi sản phẩm cây trồng
nếu sản phẩm bị nhiễm bẩn từ sâu bọ, dịch bệnh hoặc hoá chất độc.
Cơ chế đó phải bao gồm các giai đoạn thu hoạch, hệ thống phân phối
và bán lẻ. Xem mục 3.5 để có thêm thông tin bổ sung. Ngoài ra, các
quy trình xử lý thích hợp đối với các sản phẩm bị ô nhiễm phải đƣợc
xác định và thực hiện.
Hƣớng dẫn tiếp cận quản lý khu đất nông trại
và đánh giá rủi ro
 Xác định tất cả các vấn đề tiềm tàng có thể phát sinh do việc sử
dụng đất trên khu đất
 Xác định tất cả các tác động tiềm tàng của các hoạt động canh tác
nông trại lên môi trƣờng xung quanh
 Xác định tần suất tiềm tàng và mức độ nghiêm trọng của vấn đề
và các tác động
 Xác định mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của vấn đề và tác động
nếu chúng phát sinh
 Xác định các hành động cần thực hiện để giảm thiểu tần suất và
mức độ nghiêm trọng của các vấn đề và tác động tiềm ẩn
Tham khảo Phụ lục 9.
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3.2. KỸ THUẬT VIÊN NÔNG TRẠI VÀ KIỂM TRA NỘI
BỘ NÔNG TRẠI

Công việc mở rộng nông trại
Nhiều nông trại đã đƣợc nhà nông canh tác nhiều thế hệ mà
không có bất kỳ chƣơng trình đào tạo nông nghiệp, kỹ thuật hoặc khoa
học cũng nhƣ các thông tin từ tổ chức nào. Tuy vậy, những nông trại
này vẫn rất thành công trong việc trồng trọt cây lƣơng thực trên ruộng
của mình vào mỗi mùa vụ. Những thông tin mà họ có đƣợc đều đến từ
kinh nghiệm nhiều năm làm nông trên ruộng. Điều này không thể bị
thách thức.
Tuy vậy, trong canh tác hiện đại thông thƣờng, nhà nông không
thể không biết đọc hoặc không đƣợc giáo dục trong lĩnh vực này, đặc
biệt là khi họ có trách nhiệm xử lý đầu vào hóa chất và sinh học tại
nông trại. Điều này đòi hỏi ngƣời nông dân có khả năng đọc cơ bản để
đọc hƣớng dẫn sử dụng và hiểu đƣợc cách thức các hóa chất đầu vào
làm việc ra sao. Họ cũng phải học vận hành đúng máy móc và thiết bị
trong việc xử lý sau thu hoạch. Những rủi ro và các hậu quả tiềm tàng
của các sự cố cao hơn rất nhiều nếu nhà nông không thể đọc và hiểu
đƣợc hƣớng dẫn sử dụng.
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Lời nhắc nhở
Thuốc bảo vệ thực vật là sản phẩm bảo vệ cây trồng
Chúng không phải là vũ khí hủy diệt sâu bọ
Nếu một ngƣời nông dân không đƣợc đào tạo về những lĩnh vực
trên, kỹ thuật viên nông nghiệp cần đƣợc thuê. Kỹ thuật viên này phải
hiểu thuật ngữ khoa học và các hƣớng dẫn kỹ thuật liên quan tới các
hoạt động thƣờng nhật của nông trại và cũng có thể cung cấp hƣớng
dẫn sử dụng chính xác tới những công nhân khác trong nông trại.
Đối với quá trình chứng nhận, cần thực hiện việc kiểm tra nội bộ
nông trại. Đây là bài tập chuẩn bị cho việc đánh giá nội bộ chứng nhận
GAP đƣợc thực hiện bởi nhà nông hoặc kỹ thuật viên nông trại nhằm
kiểm tra xem tất cả các hoạt động nông trại đã tuân thủ các tiêu chí
chứng nhận GAP chƣa. Danh mục kiểm tra theo các tiêu chuẩn GAP
cần đƣợc ứng dụng nhằm khắc phục bất kỳ lĩnh vực nào không tuân
thủ các tiêu chí đó.
Để vai trò của kỹ thuật viên nông trại có đủ điều kiện thực hiện
việc kiểm tra nội bộ nông trại, nhà nông hoặc những kỹ thuật viên
nông trại đƣợc thuê phải đạt đƣợc các chuẩn mực chính thức tối thiểu
đƣợc liệt kê dƣới đây:
 Chứng chỉ tốt nghiệp sau trung học về trồng trọt, chăn nuôi và
nuôi trồng thủy sản, hoặc
 Trình độ trung học nông nghiệp với kinh nghiệm về việc trồng
trọt, chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản liên quan.
Đối với quá trình chứng nhận GAP Toàn cầu, các kỹ năng kỹ
thuật và trình độ đào tạo sau đây đƣợc yêu cầu để tiến hành kiểm tra
nội bộ nông trại:
 2 lần quan sát việc kiểm tra kèm theo đánh giá về an toàn thực
phẩm (GAP Toàn cầu hoặc bất kỳ tiêu chuẩn liên quan nào khác), hoặc
 2 lần đánh giá nông trại đƣợc báo trƣớc bởi các tổ chức chứng
nhận, hoặc
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 Đào tạo các nguyên tắc HACCP, ISO 22000, tiêu chuẩn Codex,
vệ sinh thực phẩm, bảo vệ cây trồng, phân bón và IPM.
Những yêu cầu về trình độ này chỉ ra mức độ năng lực của nhà
nông và kỹ thuật viên nông nghiệp khi theo đuổi chứng nhận GAP
Toàn cầu.
Đối với chứng nhận GAP quốc gia, thƣờng có các cán bộ khuyến
nông từ các cơ quan hoặc đơn vị thuộc bộ nông nghiệp quốc gia ngƣời
có thể cung cấp các ý kiến chuyên môn về đào tạo kỹ thuật. Ngoài ra,
nhà nông có nghĩa vụ tham dự khóa đào tạo kỹ thuật nhóm bắt buộc
trƣớc khi chứng nhận.
3.3. NHỮNG CÔNG CỤ LƢU GIỮ DỮ LIỆU, GIÁM SÁT
VÀ QUẢN LÝ NÔNG TRẠI
3.3.1. Lƣu giữ dữ liệu
Nhiều nhà nông lo lắng về việc lƣu giữ hồ sơ vì họ cảm thấy họ
cỏ thể phải chịu trách nhiệm nếu làm điều gì đó sai sót. Tuy nhiên,
trách nhiệm giải trình là lý do chính xác cần lƣu giữ. Thay vì tập trung
vào các hành động không chính xác tiềm tàng, nhà nông cần nhận biết
rằng lƣu giữ hồ sơ là cách thức hiệu quả để chứng minh rằng họ đã
thực hiện nhiệm vụ chính xác.
Nhà nông hƣởng lợi từ việc lƣu giữ dữ liệu theo những cách sau:
 Dữ liệu nhắc nhở nhà nông về việc họ cần phải làm gì, khi nào
làm và tại sao. Nhà nông thƣờng cần thông tin này trong nhiều trƣờng
hợp, chẳng hạn nhƣ sự xuất hiện một sự cố hoặc nếu có một cuộc tấn
công sắp xảy ra của sâu bọ và dịch bệnh trên cây trồng.
 Dữ liệu giúp nhà nông kiểm tra xem họ đã sử dụng sản phẩm
bảo vệ thực vật chính xác chƣa và nhắc nhở khi họ cần sử dụng lại lần
nữa. Đôi khi, những hoạt động nông trại giống nhau đƣợc thực hiện
bởi những cá nhân khác nhau. Với dữ liệu dạng văn bản, mọi ngƣời
đều hiểu mình cần phải làm gì sau đó.
Việc lƣu giữ hồ sơ không cần phải là công việc tốn thời gian nếu
thông tin đƣợc ghi lại một cách thƣờng xuyên. Thông tin có thể đƣợc
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ghi chép vào cuốn nhật ký hoặc cuốn sổ ghi chép nhỏ. Nếu máy tính
đƣợc sử dụng, thì dùng file Excel sẽ rất tốt cho công việc. Các tờ giấy
rời phải đƣợc đính vào nhau bởi viết trên các mẩu giấy rời sẽ khiến
cho nhà nông kém chuyên nghiệp. Dữ liệu có thể đƣợc ghi chép bằng
ngôn ngữ địa phƣơng sao cho nhà nông và công nhân trong nông trại
của họ hiểu đƣợc

Ví dụ về việc lưu giữ dữ liệu về thuốc trừ sâu
Ví dụ đƣợc cung cấp sau đây là lƣu giữ dữ liệu về thuốc trừ sâu.
Hầu hết các thông tin cần thiết có thể đƣợc tìm thấy trên nhãn của
bao bì thuốc trừ sâu. Nhà nông phải đƣợc đào tạo để hiểu đƣợc
những nhãn dán trên bao bì thuốc trừ sâu và cần làm theo hƣớng dẫn
viết trên đó.
Các thông tin sau đây cần đƣợc ghi lại:
 Ngày sử dụng
 Lô/ khối/lĩnh vực đã xác định
 Tên thƣơng mại của thuốc trừ sâu
 Tên hoạt chất của thuốc trừ sâu
 Nồng độ hoạt chất
 Tỷ lệ pha loãng
 Lý do sử dụng, tại sao lại chọn thuốc trừ sâu
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 Thời gian trƣớc thu hoạch (PHI)
 Thời gian hạn chế vào (REI)
 Cá nhân chịu trách nhiệm sử dụng thuốc
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Lƣu ý nhỏ về nhãn thuốc trừ sâu
Thuốc trừ sâu thƣờng là các tác nhân hóa học hoặc sinh học đƣợc
sản xuất để ngăn chặn, làm mất khả năng hoặc diệt trừ sâu bọ. Các
loại sâu bọ đã đƣợc xác định bao gồm côn trùng, động vật có vú loại
nhỏ, chim, nấm bệnh thực vật hoặc vi khuẩn. Hầu hết các loại thuốc
bảo vệ thực vật hiện hành đƣợc nghiên cứu kỹ lƣỡng và chế tác để
gây tác động tới sâu bọ một cách rất cụ thể mà không làm ảnh
hƣởng tới điều kiện sống chung của nông trại.
Nhà nông cần làm theo hƣớng dẫn trên nhãn thuốc trừ sâu. Nhãn
quy định các điều kiện tối ƣu để thuốc trừ sâu thực hiện công việc
của nó trên sâu bênh. Do đó, tỷ lệ pha loãng của thuốc trừ sâu,
phƣơng pháp xịt, thời gian xịt, tần suất xịt, thiết bị xịt đều rất quan
trọng; và việc làm theo hƣớng dẫn là cần thiết để đạt đƣợc hiệu quả
tối đa đối với sâu bọ.
Đây là điều không chính xác khi nghĩ rằng liều lƣợng đậm đặc hơn
hoặc sử dụng thƣờng xuyên hơn sẽ làm chết sâu bọ nhiều hơn và
hoặc nhanh hơn. Sâu bọ có thể trở nên miễn dịch với thuốc trừ sâu
sau một thời gian sử dụng dài hoặc sử dụng không đúng cách; và
điều này có thể khiến thuốc trừ sâu trở nên không hiệu quả.
Thuốc trừ sâu là những sản phẩm đắt đỏ và việc sử dụng thông
minh sẽ giúp nhà nông giảm thiểu việc chi tiêu không cần thiết cũng
nhƣ không gây nên thiệt hại mùa màng. Nhà nông sẽ chỉ nhận đƣợc
cảm nhận lầm về sự đảm bảo bằng việc áp dụng thuốc trừ sâu cho
một mục tiêu công dụng riêng của thuốc. Họ có thể thấy hài lòng
sau khi sử dụng thuốc trừ sâu, nhƣng sâu bọ sẽ vẫn xuất hiện và hủy
hoại mùa màng.
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3.3.2. Giám sát nông trại
Việc lƣu giữ dữ liệu khác về các hoạt động nông trại bao gồm
thông tin dạng tài liệu về các điều kiện môi trƣờng trong các giai đoạn
tăng trƣởng cây trồng. Những ghi chép này có thể đƣợc xem nhƣ
thông tin cảnh báo hữu dụng đƣa ra các chỉ số về kỳ vọng chất lƣợng
đối với cây trồng. Đối với mùa vụ cây trồng, thông tin này cũng có thể
cung cấp dự đoán ngày thu hoạch tối ƣu.
Các dữ liệu có thể đƣợc lƣu giữ đối với các điều kiện môi
trƣờng sau:
 Thay đổi nhiệt độ ngày và đêm
 Độ ẩm không khí hoặc những ngày mƣa
 Cƣờng độ ánh sáng mặt trời
 Độ ẩm đất
Mỗi lĩnh vực của dữ liệu đƣợc theo dõi này có thể cũng cung cấp
thông tin cho nhà nông để dự đoán những thay đổi có thể ảnh hƣởng
tới chất lƣợng cây trồng. Thông tin này có thể giúp nhà nông thực hiện
các hoạt động ƣu tiên nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực lên
cây trồng.
 Thay đổi thời tiết có thể là khởi đầu của việc sâu bọ, dịch bệnh
xuất hiện
 Điều kiện thời tiết ảnh hƣởng tới tốc độ tăng trƣởng cây trồng
 Điều kiện thời tiết ảnh hƣởng tới ngày thu hoạch mùa vụ, đồng
thời cho biết thời điểm không nên thu hoạch
 Thông tin xác định thời điểm thích hợp nhất cho tƣới tiêu, phun
thuốc trừ sâu và bón phân, v.v….
3.3.3. Lƣu giữ dữ liệu nhƣ một công cụ quản lý nông trại
Nhà nông làm việc tốt nhất nếu nhƣ họ có các công cụ canh tác
thích hợp để thực hiện công việc trên đồng ruộng và trên cây. Tƣơng
tự, trong công việc quản lý nông trại, nhà nông cần những công cụ
quản lý để hỗ trợ giám sát những giai đoạn phát triển thay đổi của mùa
màng hoặc sự gia tăng đáng kể của sâu bọ và dịch bệnh trên đồng.
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Việc có thể tiếp cận thông tin thay đổi sẽ hỗ trợ nhà nông trong việc
thực hiện các hoạt động chính xác và kịp thời nhằm khắc phục các vấn
đề mới xuất hiện hoặc ra những quyết định đúng đắn trong quá trình
sản xuất mùa màng. Ghi chép về các hoạt động nông trại thƣờng nhật
cũng nhƣ giám sát nông trại là những công cụ quản lý hữu dụng đối
với nhà nông.
Nhà nông cũng có thể xây dựng kế hoạch công việc dƣới dạng
biểu đồ mà họ có thể dễ dàng tham khảo hoặc lập danh mục kiểm tra
các hoạt động nông trại để đảm bảo rằng họ không bỏ sót bất cứ hoạt
động quan trọng nào.
Kiểm tra mạng lƣới truyền thông nhƣ đài, vô tuyến cho thấy rằng
những bản tin phát sóng về dự báo thời tiết hoặc thay đổi khí hậu/điều
kiện môi trƣờng, cũng sẽ mang lại cho nhà nông hệ thống cảnh báo
trƣớc nhằm quản lý nông trại của họ tốt hơn
3.4. HỆ THỐNG TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC
3.4.1. Hệ thống truy nguyên nguồn gốc để xác nhận định dạng
sản phẩm
Hệ thống truy nguyên nguồn gốc của chuỗi cung ứng thực phẩm
cho phép xác minh nguồn gốc của sản phẩm thực phẩm, từ địa điểm
ngƣời trồng và nông trại thông qua tất cả các giai đoạn sản xuất, chế
biến, phân phối trong chuỗi cung ứng và tới khách hàng cuối cùng.
Hệ thống truy nguyên nguồn gốc gồm có:
 Truy tìm là hoạt động theo dõi ngƣợc của chuỗi cung ứng. Truy
tìm xác định nguồn gốc sản phẩm, bao gồm ngƣời trồng, nông trại, và
thậm chí cả cây trồng. Việc này bao gồm công tác xác nhận tất cả
những thực phẩm đầu vào đƣợc đƣa vào sản phẩm cuối cùng.
 Theo dõi bao gồm giám sát sản phẩm và những chuyển đổi của
nó với những bƣớc bổ sung các nguyên liệu đầu vào và xử lý. Nó
truy tìm hành trình sản phẩm thông qua chuỗi cung ứng tới ngƣời
tiêu dùng cuối cùng, đo lƣờng dữ liệu bao gồm thời gian và điều kiện
vận chuyển.
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Nhận dạng sản phẩm
Mục tiêu chính của việc nhận dạng sản phẩm là để đảm bảo các sản
phẩm đƣợc chứng nhận GAP không bị lẫn với những sản phẩm
chƣa đƣợc chứng nhận. Những sản phẩm chứng nhận cần đƣợc
đánh dấu và phân biệt một cách rõ ràng.
3.4.2. Quản lý hệ thống truy nguyên nguồn gốc
Mục đích của hệ thống truy nguyên nguồn gốc là xác định vị trí
sản phẩm trong trƣờng hợp bị nhiễm bẩn. Điều này cho phép phát hiện
nguồn gốc và bản chất của sự nhiễm bẩn (thông qua việc truy tìm) và
cho phép phản hồi nhanh chóng và chính xác nhằm thu hồi sản phẩm
bị nhiễm bẩn (thông qua theo dõi) nhằm ngăn chặn việc tiêu thụ sản
phẩm hoặc giảm thiểu thiệt hại.
Nhận dạng sản phẩm có thể dựa trên:
 Các phần riêng lẻ của sản phẩm
 Bao bì chính
 Bao bì thứ cấp
 Giá đỡ hàng (pallet)
 Xe phân phối
 Tài liệu vận chuyển
 Tài liệu đóng gói của nông trại
3.4.3. Mã nhận dạng
Mã nhận dạng có thể là số, chữ, mã số mã vạch đơn giản hoặc
máy quét mã 3D tinh vi hơn phục vụ cho mục đích truy tìm.
Với mục tiêu theo dõi, các phƣơng tiện vận chuyển (tàu biển) có
thể gửi thông tin từ phƣơng tiện tới ngƣời giao hàng thông qua lời
nhắn, tin nhắn trực tuyến đƣợc ghi lại hoặc các thiết bị nhận dạng tần
số radio đƣợc đặt bên trong bao bì đã đƣợc điều chỉnh để gửi dữ liệu
đi thƣờng xuyên.
Mã nhận dạng và truy nguyên nguồn gốc có thể bao gồm những
thông tin sau. Tất cả những thông tin này đều cần thiết cho việc truy
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tìm nguồn nhiễm bẩn để ngăn chặn sự xuất hiện nhiễm bẩn thêm nữa
hoặc truy tìm sản phẩm nhằm ngăn chặn nó đến đƣợc ngƣời tiêu dùng.
 Tên, cách thức liên hệ và địa chỉ của ngƣời gửi
 Địa điểm của nhà máy chế biến, lô đất nông trại và địa chỉ
nông trại
 Tên và cách thức liên hệ của ngƣời trồng
 Ngày thu hoạch
 Đăng ký vận chuyển (vận tải & vận chuyển)
 Số tham chiếu của các tài liệu vận chuyển
 Tên, địa chỉ và cách thức liên hệ của ngƣời nhận
 Thông tin bổ sung phải sẵn có khi đƣợc yêu cầu bao gồm hồ sơ
về hoạt động nông trại đƣợc sử dụng đối với sản phẩm, hồ sơ về việc
thực hiện và xử lý sau thu hoạch cũng nhƣ sơ đồ phân phối.

Truy nguyên nguồn gốc GAP
trƣớc khi trồng

Mã số mã vạch

3.5. THU HỒI VÀ THỦ TỤC THU HỔI
Hệ thống chứng nhận và truy nguyên nguồn gốc tạo điều kiện thu
hồi nhanh và hiệu quả các sản phẩm nhiễm bẩn từ quá trình sản xuất
và từ thị trƣờng trong trƣờng hợp xảy ra sự cố. Điều này giảm thiểu sự
tiếp xúc của công nhân và khách hàng tới sản phẩm nhiễm bẩn.
Việc thu hồi và quy trình thu hồi là điều kiện tiên quyết trọng yếu
của tiêu chuẩn GAP. Nhà sản xuất, ngƣời giao hàng, và ngƣời nhận
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hàng đều phải biết đến quy trình này, đƣợc yêu cầu phải hiểu các bƣớc
thu hồi nhanh chóng và hiệu quả và hủy bỏ.
3.5.1. Thủ tục thu hồi sản phẩm
Thủ tục thu hồi sản phầm bao gồm các bƣớc sau:
 Xác định những sản phẩm nhiễm bẩn cần phải thu hồi (dƣ lƣợng
thuốc trừ sâu trên mức có thể chấp nhận đƣợc, phát hiên ra dị vật nguy
hiểm trên sản phẩm, ô nhiễm vi sinh, hoặc bất kỳ chi tiết kỹ thuật bổ
sung nào do ngƣời mua yêu cầu).
 Khi đƣợc yêu cầu thực hiện thu hồi sản phẩm, nhà sản xuất hoặc
ngƣời giao hàng phải hành động ngay lập tức nhằm thực thi việc thu
hồi thông qua kênh thị trƣờng. Thông tin giao hàng về số lô hàng, nhà
cung cấp, số PO, số lƣợng hàng, vị trí hiện tại của tất cả các mặt hàng
sản phẩm,… phải đƣợc cung cấp
 Nếu sản phẩm đang ở hiên trƣờng thì nó cần đƣợc đánh dấu với
nhãn ghi chữ 'Giữ QC' màu đỏ cho biết 'Không sử dụng'. Nếu sản
phẩm đƣợc thu hồi từ kho, ngƣời mua phải đƣợc cung cấp thông tin về
kho và số lƣợng có liên quan, và cần đƣợc thông báo vào mọi thời
điểm phát triển bổ sung. Sau khi việc thu hồi đƣợc hoàn thành, một
cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc phải đƣợc thực hiện và tờ khai phải
đƣợc điền đầy đủ.
 Quy trình thu hồi cần đƣợc thử kiểm tra ít nhất trên cơ sở hàng
năm theo yêu cầu của đại lý tiếp thị. Các sản phẩm cho thu hồi thử
nghiệm cần đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên bởi giám đốc điều hành hoặc
quản lý kỹ thuật. Đối với việc thử kiểm tra, những tài liệu sau cần lấy
đƣợc và đính kèm dƣới sạng bản sao đối với dữ liệu quy trình thu hồi
sản phẩm:
∙ Dữ liệu dỡ hàng
∙ Yêu cầu khách hàng
∙ Kiểm tra chi tiết
∙ Mọi E-mail liên quan
∙ Ảnh chụp (nếu có)
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Bất kỳ sự không phù hợp nào thể hiện nguy cơ sắp xảy đến và
rủi ro nghiêm trọng tới sự an toàn của thực phẩm đòi hỏi phải thu hồi
cần đƣợc báo cáo tới cơ quan kiểm tra. Việc thu hồi sản phẩm cần
đƣợc hoàn tất trong vòng 24 giờ vì tốc độ là quan trong đối với cơ
chế thu hồi.
Để xác minh hệ thống truy nguyên nguồn gốc, việc thu hồi mô
phỏng cần đƣợc thực hiện bởi ngƣời quản lý kỹ thuật mỗi năm một
lần. Dữ liệu thu hồi sản phẩm mô phỏng cần đƣợc cập nhật chi tiết
nhƣ nguyên liệu thô, chi tiết đóng gói, chất lƣợng sản phẩm và chi tiết
hồ sơ.
3.6. XỬ LÝ KHIẾU NẠI
Khả năng của các nhà sản xuất trong việc giải quyết hiệu quả các
khiếu nại minh chứng cho việc họ quản lý một hệ thống minh bạch tại
cơ sở của mình. Điều này sẽ tăng thêm sự tự tin và đảm bảo cho ngƣời
tiêu dùng theo cách mà sản phẩm đƣợc sản xuất và phân phối. Tham
khảo Phụ lục 11 và Phụ lục 12.
Cần có một thủ tục dạng văn bản để xử lý khiếu nại của khách
hàng. Ví dụ về thủ tục dạng văn bản đƣợc liệt kê dƣới đây:
Quy trình khiếu nại của khách hàng (Ví dụ)
1. Trong ví dụ đầu tiên, khiếu nại có thể đƣợc thực hiện trực tiếp,
qua điện thoại hoặc bằng văn bản theo ý của khách hàng.
2. Khiếu nại vô danh sẽ không đƣợc chấp nhận
3. Các nhân viên sẽ thông báo tới quản lý bộ phận rằng đã có
khiếu nại
4. Các chi tiết khiếu nại và các hành động thực hiện cần đƣợc ghi
chép lại trong biên bản khiếu nại.
5. Tất cả các hoạt động cần đƣợc thực hiện nghiêm túc. Các hoạt
động thực hiện cần đƣợc giải quyết ở cấp độ vận hành thấp nhất trong
tổ chức với mục đích giải quyết khiếu nại ngay lập tức.
6. (Những) ngƣời bị ảnh hƣởng (hoặc đƣợc đề cập) trong khiếu
nại cần đƣợc thông báo đầy đủ về tất cả các sự kiện và có cơ hội đƣợc
trình bày trƣờng hợp của họ.
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7. Nhân viên tiếp nhận ngƣời liên hệ đầu tiên sẽ cố gắng giải
quyết vấn đề ngay từ đầu. Nếu không giải quyết đƣợc vấn đề cho
khách hàng, quá trình sẽ đƣợc tiến hành với quản lý bộ phận và sau đó
là quản lý khách hàng.
8. Nhân viên sẽ tƣ vấn cho ngƣời khiếu nại về quá trình khiếu nại,
cung cấp bản sao thủ tục cùng biểu đồ tiến trình, và gợi ý rằng họ có
thể nói chuyện với quản lý bộ phận.
9. Khách hàng cần cung cấp thông báo dạng văn bản về khiếu nại
đƣợc gửi tới quản lý bộ phận.
10. Cần nỗ lực giải quyết vấn đề nội trong 14 ngày.
11. Nếu vấn đề vẫn chƣa đƣợc giải quyết để thỏa mãn khách
hàng, khách hàng có thể đặt vấn đề với quản lý khách hàng. Trong
nhiều quy trình, có thể bỏ quan quản lý bộ phận, khiếu nại đƣợc gửi
trực tiếp cho quản lý khách hàng.
12. Quản lý khách hàng sẽ tiếp tục điều tra thêm nữa và chuẩn bị
phản hồi khiếu nại và nộp báo cáo tới giám đốc điều hành của công ty
trong 28 ngày kể từ ngày nhận đƣợc đơn khiếu nại.
13. Khách hàng sẽ đƣợc thông báo kết quả cuối cùng của đơn
khiếu nại và sẽ đƣợc hỏi về phản hồi đối với quy trình cũng nhƣ kết
quả khiếu nại.
14. Kết luận cuối cùng của đơn khiếu nại sẽ đƣợc ghi chép và lập
thành tài liệu.
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MÔ ĐUN 4
AN TOÀN THỰC PHẨM
Ngƣời tiêu dùng có quyền cơ bản trong việc tiếp cận thực phẩm
an toàn để tiêu thụ và nhà nông có trách nhiệm chủ yếu trong việc sản
xuất lƣơng thực đáp ứng với nhu cầu. Đây không phải là quan điểm có
thể thƣơng lƣợng đƣợc. Những trách nhiệm và quyền này đƣợc trân
trọng thể hiện trong các quy định, luật, hƣớng dẫn và quy phạm thực
hành về an toàn thực phẩm quốc gia và quốc tế đƣợc ghi cụ thể trong
mối quan tâm đến việc hạn chế các sự cố nhiễm bẩn thực phẩm và
đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn, vệ sinh một cách có trách nhiệm.
Nhằm đáp ứng đƣợc mục tiêu hoàn thành các trách nhiệm trên,
GAP đã áp dụng cách tiếp cận phân tích mối nguy và điểm kiểm soát
điểm tới hạn (HACCP). Có cơ man những khu vực trong chuỗi sản
xuất thực phẩm có thể phát sinh sự nhiễm bẩn, bắt đầu từ các giai
đoạn trồng trọt trên nông trại. Theo hệ thống HACCP, điểm kiểm soát
tới hạn (CCP) là điểm mà việc kiểm soát có thể đƣợc áp dụng để ngăn
ngừa sự nhiễm bẩn thông qua việc phòng ngừa hoặc loại bỏ các mối
nguy về an toàn thực phẩm, hoặc để giảm những mối nguy tới mức độ
chấp nhận đƣợc. GAP đã áp dụng các phƣơng pháp tiếp cận của
HACCP trong việc xác định các CCP và các tiêu chí tuân thủ của các
tiêu chuẩn GAP.
4.1. TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Luật thực phẩm quốc gia bảo vệ ngƣời tiêu dùng trong nƣớc, và
mức độ nhân nhƣợng của các luật không giống nhau, tuỳ theo quốc
gia. Khi thực phẩm đƣợc giao dịch qua biên giới, các quy định về xuất
khẩu và hạn chế nhập khẩu dựa trên các quy tắc và thỏa thuận quốc tế
sẽ đƣợc áp dụng. An toàn thực phẩm là đặc biệt quan trọng, nhƣng
định nghĩa về thực phẩm an toàn có thể còn chủ quan. Hơn nữa, các
tiêu chuẩn an toàn đôi khi đƣợc sử dụng để hạn chế các hoạt động
nhập khẩu nhƣ cái cớ để bảo vệ các nhà sản xuất trong nƣớc. Nguyên
tắc về cách thức chính phủ áp dụng các biện pháp an toàn thực phẩm
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và sức khoẻ động, thực vật đƣợc thiết lập trong Hiệp định về các biện
pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS) của tổ chức
thƣơng mại thế giới (WTO). Trong khi các biện pháp SPS đƣợc ủng
hộ bởi các yếu tố và phƣơng pháp luận khoa học, có những cuộc tranh
luận liên tục về việc liệu các biện pháp về bảo vệ sự an toàn hoặc bảo
hộ đã đƣợc thực thi hay chƣa.
4.1.1. Hiệp định WTO SPS
WTO là tổ chức dẫn đầu trong việc thúc đẩy thƣơng mại toàn cầu
và vận hành môt hệ thống các quy tắc thƣơng mại. Đây là diễn đàn
của các chính phủ thành viên đàm phán các thỏa thuận thƣơng mại và
là nơi các tranh chấp thƣơng mại đƣợc giải quyết. WTO là tổ chức
quốc tế duy nhất xử lý các quy tắc thƣơng mại giữa các quốc gia. Các
thỏa thuận WTO đƣợc đảm phán và ký kết bởi phần lớn các quốc gia
thƣơng mại của thế giới và đƣợc phê chuẩn tại quốc hội của họ. Mục
đích là để giúp các nhà sản xuất hàng hoá và dịch vụ, các nhà xuất
khẩu và nhập khẩu tiến hành việc kinh doanh của mình.
WTO cho phép các chính phủ thành viên phân loại các tranh chấp
thƣơng mại mà họ phải đối mặt với nhau. Ví dụ, nền tảng WTO đã
giúp giải quyết các vấn đề thƣơng mại nhƣ khi một số quốc gia yêu
cầu hạ thấp các rào cản thƣơng mại của các quốc gia khác. Vai trò
khác của WTO là hỗ trợ các rào cản thƣơng mại đã chọn, đặc biệt là
khi các rào cản thƣơng mại đó liên quan tới việc bảo vệ ngƣời tiêu
dùng và ngăn ngừa sự lan rộng của dịch bệnh.
Hiệp định WTO SPS nhằm mục đích sau:
1. Bảo vệ tính mạng cũng nhƣ sức khoẻ của động vật và thực vật
trong phạm vi lãnh thổ khỏi các rủi ro phát sinh từ việc xâm nhập,
thiết lập hoặc lây lan sâu bọ, dịch bệnh hoặc các sinh vật gây bệnh.
2. Bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của con ngƣời trong phạm vi
lãnh thổ khỏi các rủi ro phát sinh từ các bệnh do động, thực vật hoặc
sản phẩm gây ra từ việc xâm nhập, thiết lập hoặc lan rộng của sâu bọ.
3. Bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của con ngƣời và động vật
trong phạm vi lãnh thổ khỏi những rủi ro phát sinh từ các hoạt
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động,các chất phụ gia, chất gây ô nhiễm hoặc những sinh vật gây bệnh
trong thực phẩm, đồ uống hoặc thức ăn chăn nuôi.
4. Phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro, thiệt hại khác trong phạm
vi lãnh thổ từ việc xâm nhập, thiết lập hoặc lây lan của sâu bọ.
Các quốc gia ký kết Hiệp định WTO SPS này phải tuân thủ các
quy tắc đã đƣợc thoả thuận thông qua các cuộc đảm phán của họ. Các
quan hệ thƣơng mại thƣờng liên quan tới các mối quan tâm mâu thuẫn
nhau và một số nƣớc đã phá vỡ các quy tắc. Cách thức hài hoà nhất để
giải quyết những khác biệt này là thông qua một quy trình trung lập
dựa trên nền tảng pháp lý. Đây là mục đích của quá trình giải quyết
tranh chấp đƣợc ghi vào hiệp định WTO.
Các tiêu chuẩn GAP xác nhận các biện pháp SPS trong việc thực
hiện GAP. Những nguyên tắc và thỏa thuận thƣơng mại quốc gia và
quốc tế về an toàn thực phẩm phải đƣợc ƣu tiên tuân thủ.
Những nhà xuất khẩu sản phẩm tƣơi có thể bị nhầm lẫn về các
biện pháp WTO SPS đối với các hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Nếu
phát hiện có chứa bất kỳ loại sâu bọ bị cấm nào hoặc bất kỳ bệnh thực
vật nào, các lô hàng đã đến tay ngƣời nhận hàng phải đƣợc kiểm dịch
hoặc tiêu huỷ bởi các nhân viên kiểm dịch của quốc gia nhận hàng dẫn
tới thiệt hại lớn cho ngƣời giao hàng.
Trong việc giải quyết các biện pháp SPS, có rất nhiều tài liệu
tham khảo, tiêu chuẩn, quy phạm thực hành và hƣớng dẫn mà các
quốc gia và các nhà sản xuất xuất khẩu có thể tiếp cận để nắm đƣợc
thông tin cũng nhƣ hỗ trợ kỹ thuật để hiểu và vƣợt qua các hạn chế và
tránh bị cản trở bởi các biện pháp SPS tại cảng vào. Đây là những
công cụ mà các nhà sản xuất có thể sử dụng để vƣợt qua các rào cản
thƣơng mại khắc nghiệt để tiếp cận thị trƣờng.
4.1.2. Công ƣớc quốc tế về bảo vệ thực vật (IPPC)
Một nguồn hỗ trợ nhƣ vậy là công ƣớc quốc tế về bảo vệ thực vật
(IPPC). IPPC là thỏa thuận quốc tế về sức khoẻ thực vật, đƣợc thành
lập năm 1952, mục đích là bảo vệ những tài nguyên nông nghệp tự
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nhiên và đƣợc canh tác khỏi sự lây lan của sâu bọ và dịch bệnh thực
vật trong khi giảm thiểu sự can thiệp vào phong trào quốc tế về hàng
hoá và con ngƣời. IPPC phát triển những hiệp ƣớc ràng buộc pháp lý
về sức khoẻ thực vật đƣợc quản lý mởi FAO nhƣng đƣợc thực hiện
thông qua sự hợp tác của các chính phủ thành viên.
Để biết thêm thông tin về các chức năng của IPPC, Tham khảo
các bài viết sau đây trong danh mục sách đọc thêm của Mô đun này:
Bài viết 1 IPPC, Tổng quan Brochure
Bài viết 2 IPPC, Khung chiến lƣợc
Bài viết 3 IPPC, Chiến lƣợnc phát triển năng lực
Bài viết 4 IPPC, Hƣớng dẫn tiếp cận thị trƣờng
Bài viết 5 IPPC, Giải quyết tranh chấp
4.1.3. Các tiêu chuẩn quốc tế về những biện pháp kiểm dịch
thực vật (ISPM)
Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật (ISPM) là
một loạt các tiêu chuẩn do ban thƣ ký IPPC chuẩn bị, và bao gồm các
tiêu chuẩn, hƣớng dẫn và khuyến nghị đƣợc công nhận nhƣ là cơ sở
cho các biện pháp kiểm dịch thực phẩm đƣợc áp dụng bởi các thành
viên WTO theo Hiệp định về áp dụng các biện pháp SPS. ISPM là
một phần của chƣơng trình toàn cầu của FAO về chính sách và hỗ trợ
kỹ thuật trong kiểm dịch thực vật. Chƣơng trình này cung cấp cho các
thành viên FAO và các bên kiên quan khác các tiêu chuẩn, hƣớng dẫn
và khuyến nghị về kiểm dịch động thực vật, nhằm đạt tới sự hài hòa
quốc tế các biện pháp kiểm dịch thực vật với mục đích tạo thuận lợi
cho thƣơng mại cũng nhƣ tránh sử dụng các biện pháp an toàn thực
phẩm nhƣ là hàng rào trong thƣơng mại.
ISPM đƣợc thông qua bởi các bên ký kết hợp đồng với IPPC
thông qua uỷ ban về các biện pháp kiểm dịch thực vật. Các bên không
ký kết hợp đồng với IPPC đƣợc khuyến khích tuân theo các tiêu chuẩn
này. ISPM phải đƣợc xem xét và sửa đổi định kỳ sau mỗi 5 năm kể từ
ngày đƣợc phê duyệt.
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4.1.4. Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex (CAC)
Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex (CAC) đƣợc thành lập năm
1963 bởi FAO và WHO, và đã xây dựng hàng loạt các tiêu chuẩn,
hƣớng dẫn và các quy phạm thực hành hài hoà quốc tế về thực phẩm
(các tiêu chuẩn Codex) nhằm bảo vệ sức khoẻ của ngƣời tiêu dùng và
đảm bảo thực hành công bằng thƣơng mại thực phẩm quốc tế và trong
nƣớc. Những tiêu chuẩn này đƣợc công nhận quốc tế, đặc biệt bởi các
thành viên của liên hợp quốc. Các nhà sản xuất, xuất khẩu và nhập
khẩu có thể tham khảo những tiêu chuẩn này để phân xử những vấn đề
về tiêu chuẩn chất lƣợng thực phẩm cũng nhƣ các vấn đề thƣơng mại.
CAC cũng thúc đẩy sự phối hợp của tất cả các công việc về tiêu chuẩn
thực phẩm đƣợc thực hiện bởi các tổ chức chính phủ và các tổ chức
phi chính phủ quốc tế. Những nƣớc không có các tiêu chuẩn quốc gia
liên quan đối với sản phẩm cụ thể có thể sử dụng tiêu chuẩn Codex để
tham khảo. Tiêu chuẩn thực phẩm Codex (tiếng Latinh là “quy tắc
thực phẩm”) đã trở thành điểm tham khảo toàn cầu đối với ngƣời tiêu
dùng, các nhà sản xuất thực phẩm, nhà chế biến, các cơ quan kiểm
soát thực phẩm quốc gia, và thƣơng mại thực phẩm quốc tế.
Nhà nông và ngƣời sản xuất thƣờng nhầm lẫn về việc thực hiện
GAP và nhiều quy định và tiêu chuẩn chất lƣợng thực phẩm quốc tế.
Tuy nhiên, các tiêu chuẩn GAP không mâu thuẫn với các tiêu chuẩn
Codex. Tiêu chuẩn GAP là thực hành trên nông trại nhằm hƣớng tới
việc đạt đƣợc cùng một mức chất lƣợng và an toàn nhƣ các tiêu chuẩn
quốc tế về an toàn sản phẩm, nhƣ là các tiêu chuẩn Codex.
4.1.5. Tổng cục bảo vệ sức khỏe và ngƣời tiêu dùng của Ủy
ban châu Âu (DG SANCO)
Tổng cục bảo vệ sức khoẻ và ngƣời tiêu dùng của Uỷ ban châu
Âu (DG SANCO) hoạt động theo pháp luật của uỷ ban châu Âu trong
việc duy trì các hiệp ƣớc EU đối với các quốc gia thành viên về luật
thực phẩm. DG SANCO chịu trách nhiệm thi hành luật pháp EU về an
toàn thực phẩm và các sản phẩm khác, về quyền của ngƣời tiêu dùng
và bảo vệ sức khoẻ con ngƣời. Tất cả các quốc gia thành viên EU có
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sự đồng thuận trong việc thực thi các nguyên tắc DG SANCO, biến nó
trở thành một trong những cơ quan giám sát an toàn thực phẩm có ảnh
hƣởng nhất thế giới.
Mục đích của DG SANCO là làm cho châu Âu trở thành một nơi
an toàn, lành mạnh hơn, nơi mà ngƣời tiêu dùng có thể tin tƣởng rằng
lợi ích của họ đƣợc bảo vệ. Cách tiếp cận của DG SANCO là tập trung
vào một xã hội không có nguy cơ đối với an toàn thực phẩm trong
việc giảm thiểu và quản lý những rủi ro đối với ngƣời tiêu dùng.
DG SANCO đạt đƣợc các mục đích này thông qua việc giám sát
thực hiện các luật liên quan của chính phủ quốc gia, khu vực và địa
phƣơng. Cơ quan quản lý này đảm bảo rằng các nhà thƣơng mại, chế
biến và sản xuất thực phẩm tuân thủ các nguyên tắc một cách chính
xác. DG SANCO cũng lắng nghe quan ngại về các chính sách EU về
thƣơng mại, sự cạnh tranh và môi trƣờng trong số những vấn đề khác.
Các hành động đƣợc thực hiện thông qua một hỗn hợp các quy định
bắt buộc và các dự án hỗ trợ với các nƣớc thành viên nhằm xây dựng
năng lực cho họ để thực hiện các quy định hiệu quả hơn. Những chính
sách rất mạnh mẽ và vƣợt trội này đã cho DG SANCO một công cụ
rất hiệu quả trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý an toàn thực phẩm
của các doanh nghiệp thƣơng mại thực phẩm trong và ngoài EU.
Thực phẩm nhập khẩu vào EU phải tuân thủ các quy định an toàn
thực phẩm trƣớc khi các tiêu chuẩn khác bị bắt buộc áp dụng bởi các
bên khác. Tiêu chí tuân thủ và sự nhân nhƣợng của DG SANCO là
quan trọng hơn các tiêu chuẩn khác khi các sản phẩm thâm nhập vào
thị trƣờng EU.
4.1.6. Tiêu chuẩn GAP so với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
quốc tế
Trong khi các tiêu chuẩn làm việc thông qua các chƣơng trình
quảng bá nhận thức đƣợc cung cấp bởi những ngƣời thực hiện GAP,
nhiều ngƣời thực hành GAP nhầm lẫn về những gì họ nhìn thấy nhƣ là
sự mâu thuẫn giữa tiêu chuẩn GAP và các tiêu chuẩn quốc tế hiện
hành. Những ngƣời thực hành GAP này phân vân tại sao họ cần các
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tiêu chuẩn GAP khi có nhiều tiêu chuẩn khác tồn tại, và cách thức các
tiêu chuẩn GAP cùng tồn tại với những tiêu chuẩn quốc tế này.
Các chuỗi siêu thị quốc tế lấy nguồn từ những sản phẩm thực
phẩm tƣơi từ khắp nơi trên thế giới. Những nhà cung cấp địa phƣơng
có thể chỉ hỗ trợ những nhà cung cấp theo mùa vụ, nhƣng khi chuỗi
siêu thị có chính sách cung cấp quanh năm, thì việc nhập khẩu thực
phẩm tƣơi sống trở thành định mức kinh doanh. Các tiêu chuẩn an
toàn thực phẩm từ các nƣớc cung ứng rất khác nhau.
Trên lý thuyết, các siêu thị địa phƣơng phải có những tiêu chuẩn
tƣơng đƣơng nhau về an toàn thực phẩm cho dù chúng hoạt động ở
nƣớc họ hay ở nƣớc ngoài. Trên thực tế, những siêu thị này thƣờng
làm theo các tiêu chuẩn địa phƣơng. Ví dụ, các siêu thị Nhật bản có
một số bộ tiêu chuẩn tại Nhật. Nhƣng khi những siêu thị này vận hành
tại Malaixia, chúng đôi khi phải thực hiện theo các tiêu chuẩn của
Malaixia bởi vì đối với một số thực hành Nhật bản việc thực hiện ở
đây là không thể.
Đồng thời, nhà nông từ các quốc gia khác nhau có các mức độ
thực hành việc xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm khác nhau. Cách thức
tiếp cận thực thi pháp lý đảm bảo thực hành sản xuất thực phẩm an
toàn trên nông trại là rất tốn kém và thực tế là không thể. Có một
nhƣợc điểm khác của phƣơng pháp tiếp cận này, trong đó, nó trở
thành một tín điều không thay đổi cho hệ thống sản xuất thực phẩm,
nơi mà yêu cầu khách hàng và yêu cầu lựa chọn không đƣợc nuôi
dƣỡng. Phƣơng pháp tiếp cận nhƣ vậy sẽ chỉ ra mức độ đi xuống đối
với thƣơng mại quốc tế.
GAP hoàn toàn phù hợp với cách thức giám sát và kiểm soát của
nhà nông cũng nhƣ nhà sản xuất trong việc luôn đạt đƣợc các tiêu
chuẩn an toàn sản phẩm thực phẩm trên thị trƣờng. Các tiêu chuẩn
GAP là những tiêu chuẩn tại nông trại về canh tác, sản xuất và quá
trình xử lý. Niềm tin rằng nếu nhà nông có ý thức đƣa ra quyết định
đúng đắn và chính xác về sản xuất, giảm thiểu tất cả các mối nguy, thì
rủi ro ô nhiễm của các sản phẩm thực phẩm sẽ đƣợc giảm thiểu.
99

Các chƣơng trình chứng nhận GAP hiện tồn tại chủ yếu là tự
nguyện. Các chƣơng trình chứng nhận cũng đƣợc định hƣớng theo
doanh nghiệp với doanh nghiệp. Cách tiếp cận này đã khuyến khích
tạo nhiều thuận lợi cho thƣơng mại phát triển hơn, nơi mà ngƣời mua
có thể kết nối với nhà nông và nhà sản xuất trong chuỗi tiếp thị ngắn
hơn nhiều. Để việc chứng nhận là tự nguyện, khả năng cạnh tranh của
các nhà sản xuất và ngƣời mua đƣợc tăng cƣờng đáng kể, khuyến
khích nhà nông phối hợp tuân thủ các kỹ thuật sản xuất thực phẩm an
toàn. GAP đƣợc coi là bổ sung cho các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
quốc gia và quốc tế hiện có và những nhà nông tuân thủ các thực hành
GAP sẽ nổi lên thành những ngƣời hƣởng lợi lớn hơn bởi họ có thể
tiếp cận các thị trƣờng mà vốn trƣớc đây không thể đạt tới đƣợc.
4.2. NHỮNG MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM
Thực phẩm nhiễm bẩn có thể xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào trong
quá trình sản xuất. Các điểm, nơi có nhiều hơn khả năng bị nhiễm bẩn
là các điểm kiểm soát. Đây là nơi cần chú ý (giám sát) nhiều hơn và
các hành động cần đƣợc thực hiện nhằm kiểm soát các chất gây ô
nhiễm tiếp xúc với sản phẩm thực phẩm. Càng ít nguy hại hơn trong
chuỗi quá trình thì rủi ro nhiễm bẩn thực phẩm càng thấp hơn trong
sản xuất.
An toàn thực phẩm và các mối nguy
Mặc dù chúng ta không thể bảo hành cho an toàn thực phẩm,
chúng ta có thể đảm bảo an toàn thực phẩm. Nếu có thể loại bỏ tất cả
mọi mối nguy, chúng ta sẽ có đƣợc rủi ro bằng zero. Tuy nhiên, chúng
ta chỉ có thể loại bỏ tất cả những mối nguy hại đã biếtđể đảm bảo rằng
các rủi ro là tối thiểu.
4.2.1. Các loại nguy hại
Các dạng nguy hại:
 Các cơ chế sinh học. Những mối nguy sinh học là sinh vật sống
đƣợc tìm thấy trong thực phẩm làm cho thực phẩm không an toàn để
tiêu thụ. Chúng có thể là vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc vi rút. Hầu hết
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những mối nguy sinh học có thể bị tiêu diệt bởi nhiệt hoặc nấu nƣớng,
nhƣng sẽ vẫn có các chất độc hại tồn đọng làm thực phẩm không an
toàn để ăn.
 Những mối nguy hoá chất. Mối nguy hóa chất có thể xảy ra tự
nhiên trong thực phẩm hoặc có thể là thành phần tự nhiên trong thực
phẩm. Ví dụ nhƣ độc tố aflatoxin, độc tố nấm mốc và độc tố của sinh
vật có vỏ. Mối nguy hóa chất này cũng có thể đƣợc đƣa vào trong thực
phẩm thông qua quá trình sản xuất (ví dụ dƣ lƣợng thuốc trừ sâu hoá
chất), môi trƣờng hoặc các quá trình chế biến thực phẩm.
 Các vật thể vật lý, đặc biệt là những vật nhỏ, sắc và nhọn nhƣ
thuỷ tinh, kim loại hoặc nhựa. Những vật thể vật lý này có thể đƣợc
đƣa vào trong thực phẩm do bất cẩn hoặc kiểm soát yếu kém trong
quá trình chế biến thực phẩm và có thể gây hại cho cơ thể, đặc biệt khi
bị nuốt phải.
Các tác động kinh tế của thực phẩm nhiễm bẩn trong kinh doanh
sản xuất thực phẩm nhƣ sau:
 Việc đóng cửa các cơ sở thực phẩm/mất sản xuất/thu hồi sản
phẩm
 Mất uy tín doanh nghiệp
 Phạt vì các vấn đề quản lý và pháp lý (tăng chi phí/phạt
tiền/hành động dân sự/kiện tụng pháp lý)
 Chi phí điều tra nội bộ cao
 Chi phí cho việc khử trùng, làm sạch và thay thế thiết bị
 Chi phí chất thải của các sản phẩm thực phẩm bị nhiễm bẩn
Nếu chúng ta có thể loại bỏ đƣợc tất cả những nguy hại đã biết
trong chuỗi xử lý, chúng ta có thể gần nhƣ đƣa rủi ro nhiễm bẩn về
không. Đây là nguyên tắc đƣợc áp dụng trong hệ thống HACCP về
kiểm soát an toàn thực phẩm.
4.2.2. Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát điểm
tới hạn (HACCP)
Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát điểm tới hạn
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(HACCP) là hệ thống quản lý nhằm giải quyết an toàn thực phẩm
thông qua phƣơng pháp tiếp cận phòng ngừa để theo dõi và kiểm soát
các mối nguy sinh học, hoá học và vật lý trong chuỗi chế biến thực
phẩm, bao gồm sản xuất nguyên liệu thô, thu mua, xử lý, sản xuất,
phân phối và tiêu thụ sản phẩm hoàn thiện. HACCP lƣờng trƣớc các
sự cố và thực hiện chƣơng trình an toàn thực phẩm chủ động nhằm
ngăn chúng xảy ra. Cơ chế của hệ thống HACCP nhằm mục đích xác
định và kiểm soát những mối nguy để ngăn ngừa rủi ro xảy ra sự
nhiễm bẩn. Nó có thể đƣợc thực hiện cho bất kỳ quá trình cụ thể nào
trong công nghiệp.
Để biết thêm thông tin về HACCP, đề nghị đọc bài viết 6, „DG
SANCO, Tài liệu hƣớng dẫn về Thực hiện quy trình dựa trên các
nguyên tắc HACCP‟ trong Danh mục sách đọc thêm của Mô đun này.
Hệ thống HACCP vận hành theo 7 bƣớc thực hiện dựa trên các
nguyên tắc:
i. Nhận dạng mối nguy và các biện pháp phòng ngừa
Xác định rõ bản chất của mối nguy, xác định cách kiểm soát mối
nguy tốt nhất, thực hiện đánh giá rủi ro để xác định mức độ rủi ro,
thiết lập các biện pháp ngăn chặn hoặc loại bỏ mối nguy đã xác định
hoặc giảm thiểu xuống tới mức độ chấp nhận đƣợc và đƣa ra quyết
định am hiểu về quá trình.
ii. Xác định CCP
CCP là điểm, bƣớc vận hành hoặc giai đoạn trong chuỗi quá trình
sản xuất thực phẩm, nơi mà các sự cố có thể xảy ra và tại đó điểm
kiểm soát đƣợc áp dụng nhằm ngăn ngừa mối nguy. Điều này là cần
thiết để ngăn ngừa hoặc loại bỏ mối nguy an toàn thực phẩm hoặc ít
nhất giảm thiểu chúng xuống tới mức chấp nhận đƣợc.
iii. Thiết lập giới hạn tới hạn
Giới hạn tới hạn là tiêu chí tách biệt các mức độ có thể chấp nhận
đƣợc với các mức độ không thể chấp nhận đƣợc. Chúng cũng phản
ánh mức độ tối thiểu về kiểm soát mối nguy. Các giới hạn tới hạn
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đƣợc thu thập từ tài liệu khoa học, dữ liệu thực nghiệm, mô hình toán
học và tƣ vấn chuyên gia.
iv. Thiết lập hệ thống giám sát CCP
Giám sát là đo lƣờng hoặc quan sát CCP nhằm đảm bảo quá trình
vận hành trong các giới hạn tới hạn. Dữ liệu đo lƣờng đƣợc thu thập từ
việc quan sát trực quan, các chỉ số nhiệt, thời gian thực hiện, độ pH,
mức hơi ẩm, độ ẩm tƣơng đối, chỉ số a-xít hoặc chỉ số hoạt động nƣớc.
v. Thiết lập quy trình hành động khắc phục
Quy trình hành động khắc phục là các thủ tục bằng văn bản đƣợc
thiết lập và đƣợc tuân theo khi xảy ra sự sai lệch trong các giới hạn
tới hạn.
vi. Thiết lập việc xác nhận kế hoạch HACCP
Việc đánh giá xác nhận bao gồm áp dụng các phƣơng pháp, quy
trình và thử nghiệm đƣợc thực hiện để xác định rằng các hoạt động
tuân thủ kế hoạch HACCP. Trong nhiều trƣờng hợp, việc đánh giá
đƣợc thực hiện. Đánh giá là cuộc kiểm tra có hệ thống và độc lập
trong quá trình xác định xem các hoạt động và thông tin đƣợc tạo ra
bởi các hoạt động đó có tuân thủ các thủ tục đƣợc lập thành văn bản
hay không và liệu rằng quy trình đƣợc thực hiện hiệu quả và phù hợp
với việc đạt đƣợc những mục tiêu đã xác định không
vii. Thiết lập tài liệu và hồ sơ
Các tài liệu và hồ sơ đƣợc lƣu giữ bao gồm ghi chép các hoạt
động, mẫu Danh mục kiểm tra và bảng biểu. Các tài liệu và hồ sơ bao
gồm mọi hành động khắc phục, hồ sơ đào tạo nhân viên, chi tiết kỹ
thuật của sản phẩm và các phân tích mối nguy. Thông tin này cần
đƣợc lƣu hồ sơ và cung cấp khi đánh giá viên hoặc cơ quan thẩm
quyền có liên quan yêu cầu.
Việc loại bỏ rủi ro trong sản xuất thực phẩm là có thể đƣợc với
việc loại bỏ tất cả những mối nguy đã biết trong chuỗi sản xuất.
HACCP là hệ thống phòng ngừa về việc quản lý cẩn trọng hệ thống
sản xuất, sử dụng phân tích và loại bỏ mối nguy trong chuỗi sản xuất.
Cách tiếp cận này tách khỏi các phƣơng pháp tiếp cận truyền thống
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của quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc tập trung vào thử
nghiệm sản phẩm ở giai đoạn tiêu thụ và phản ứng với các vấn đề.
Thực hành GAP nắm bắt cách tiếp cận của HACCP trong việc
quản lý rủi ro thông qua việc xác định các mối nguy, hành động để
ngăn ngừa chúng không tái diễn. Mô đun 3 “Quản lý nông trại” mô
tả các phát triển đánh giá rủi ro, hệ thống truy nguyên nguồn gốc, thu
hồi và quy trình thu hồi, và xử lý quy trình khiếu nại. Trên đây là
những công cụ đƣợc sử dụng nhằm quản lý các rủi ro trong các thực
hành GAP.
4.3. THỰC HÀNH GAP CHO SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
CỦA NHÀ NÔNG VÀ CÔNG NHÂN
Trong việc canh tác rau, củ, quả tƣơi thông thƣờng hiện đại, việc
ứng dụng hoá chất đầu vào nhƣ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đã
gây ra những quan ngại an toàn thực phẩm chủ yếu. Việc áp dụng
những chất đầu vào này trong việc canh tác cây trồng là cần thiết cho
việc bảo vệ thực vật và mùa vụ khỏi sự phá hoại của côn trùng và dịch
bệnh. Các công ty phát triển những sản phẩm này đã thực hiện nghiên
cứu kỹ lƣỡng và phát triển mạnh về các khía cạnh hiệu quả và an toàn
trƣớc khi chúng đƣợc đƣa ra thị trƣờng cho việc giao thƣơng. Đầu vào
đƣợc coi là an toàn để sử dụng trên thực vật và cây trồng.
4.3.1. Lạm dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật (PPP)
Rất thƣờng xuyên việc lạm dụng và các phƣơng pháp áp dụng
không chính xác đã mang lại sự nguy hiểm của các hoá chất đầu vào
cho các sản phẩm thực phẩm cuối cùng. Đầu tiên là các nhà nông
không biết đọc và viết, không hiểu đƣợc cách thức xử lý thuốc trừ sâu,
một loại chất độc. Chúng đƣợc sản xuất để diệt trừ sâu bọ hoặc ít nhất
là ngăn chặn chúng khỏi việc phá loại thực vật và mùa màng.
Có sự tranh luận rằng lƣợng dƣ lƣợng thuốc trừ sâu hoá học lƣu
lại trên cây lƣơng thực đƣợc con ngƣời tiêu thụ trên cơ sở hàng ngày
và ngƣời già và trẻ em dễ bị tổn thƣơng nhất đối với những tiếp xúc
này. Vì vậy, các bên liên quan sử dụng thuốc trừ sâu với các quan ngại
về an toàn thực phẩm là có lý.
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Những kẻ vi phạm chủ yếu sử dụng thuốc trừ sâu một cách nguy
hiểm là những cá nhân không hiểu chức năng của thuốc trừ sâu, và
không biết cách áp dụng chúng một cách an toàn và hiệu quả. Các
thực hành chung sai phạm nhất thƣờng xuất phát từ việc:
 Nhà nông không có khả năng (hoặc từ chối) đọc hƣớng dẫn trên
nhãn mác.
 Nhà nông hiểu sai về chức năng sinh học và hoá học của phân
loại thuốc trừ sâu và cách thức hoạt động của chúng. Họ nghĩ rằng số
lƣợng hoá chất nhiều hơn, dùng thƣờng xuyên hơn và thuốc trừ sâu có
hàm lƣợng độc tố cao hơn sẽ diệt trừ đƣợc sâu bọ và bệnh dịch tốt hơn
và nhanh hơn
 Có những ngƣời bán sản phẩm hoá chất (ngƣời bán lẻ) cẩu thả
sẵn sàng bán sản phẩm cho những nhà nông mình không biết chỉ với
mục đích kiếm lời.
Tất cả những thực hành sai phạm này thƣờng kết thúc với mức dƣ
lƣợng thuốc trừ sâu cao còn lại trên cây trồng. Điều này có thể khiến
ngƣời tiêu dùng dễ bị tổn thƣơng vô tình tiếp xúc phải chất độc của
thuốc trừ sâu.
Việc tiếp xúc với độc tố của thuốc trừ sâu không chỉ ở cuối vụ mà
với cả những cá nhân phun thuốc trên đồng ruộng, đặc biệt là nếu các
công nhân trên ruộng không đƣợc bảo vệ một cách chính xác khỏi
việc tiếp xúc vật lý với thuốc trừ sâu trong quá trình phun hoặc áp
dụng thuốc. Sự cố sẽ xảy ra nếu nhƣ thuốc trừ sâu bị đặt không đúng
chỗ, dán nhãn sai, không đƣợc công nhận hoặc tiếp xúc với trẻ em
hoặc nhà nông vô tình chạm vào cơ thể họ hoặc ăn vào bụng do sự cố.
4.3.2. Việc thực hành tốt nhất các ứng dụng PPP
GAP khuyến nghị thực hành tốt nhất cho ứng dụng PPP và xử lý
thuốc trừ sâu. Những phƣơng pháp sau đƣợc sử dụng trong việc chuẩn
bị áp dụng trên ruộng:
 Các thực hành IPM đã đƣợc giới thiệu và thực hiện trƣớc khi sử
dụng thuốc trừ sâu hoá học để kiểm soát sâu và dịch bệnh
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 Một cố vấn kỹ thuật có trình độ chịu trách nhiệm gợi ý thuốc trừ
sâu chính xác sử dụng cho vấn đề sâu bọ cụ thể trên cây trồng.
 Tƣ vấn kỹ thuật đƣợc đƣa ra trong việc chọn lọc PPP và áp
dụng các khuyến nghị
 Thuốc trừ sâu áp dụng đƣợc đăng ký nhƣ PPP trong danh sách
đăng ký thuốc trừ sâu quốc gia
 Lƣu giữ hồ sơ liên quan tới ứng dụng trên nông trại, thông tin
trên nhãn thuốc trừ sâu, các điều kiện tăng trƣởng của cây trồng, và
giải trình cho lựa chọn thuốc trừ sâu[19][20].
4.3.3. Khoảng thời gian trƣớc khi thu hoạch (PHI)
Khoảng thời gian trƣớc khi thu hoạch (PHI) là khoảng thời gian
giữa việc phun thuốc trừ sâu lên cây trồng và ngày thu hoạch vụ mùa.
Khoảng thời gian này đủ để làm cho thuốc sâu đã phun mất hết hiệu
nghiệm chất độc của nó từ việc phân hủy các hóa chất tự nhiên khi
tiếp xúc với môi trƣờng tại nông trại. PHI thay đổi với những PPP
khác nhau, tuỳ thuộc vào tốc độ phân huỷ hoá học và điều kiện thời
tiết của nông trại. PHI đã đƣợc tính toán từ nồng độ của hợp chất, tỷ lệ
pha loãng và tỷ lệ phân huỷ của hợp chất và đƣợc công bố trên nhãn
bao bì thuốc trừ sâu. Việc tuân thủ các khuyến nghị PHI là một cách
để ngăn ngừa giới hạn dƣ lƣợng tối đa (MRL) trong sản phẩm cây
trồng từ việc vƣợt quá khả năng chịu MPI quốc gia (hoặc quốc tế) đối
với loại thuốc trừ sâu và giống cây trồng.
Đây sẽ là điều đáng ngờ nếu phƣơng pháp tiếp cận này là phƣơng
pháp dễ dàng sử dụng để đảm bảo các số ghi MRL. Có nhiều lý do
khác có thể mâu thuẫn với thực hành này. Tuy nhiên, việc thực hành
không tốt đang xảy ra trên nhiều nông trại trên thế giới, bƣớc nhỏ ban
đầu này là một khởi đầu cho phƣơng pháp tiếp cận ứng dụng PPP tốt
và không ngừng cải tiến, đó là một trụ cột của các nguyên tắc GAP.
4.3.4. Thải bỏ các hỗn hợp PPP dƣ thừa
Việc thải bỏ hỗn hợp PPP áp dụng dƣ thừa còn lại trong bể trộn
sau khi hoàn thành hoạt động phun cần phải đƣợc thực hiện theo cách
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không ảnh hƣởng tới an toàn của cây trồng, con ngƣời và môi trƣờng
nông trại.
4.3.5. Thải bỏ thùng chứa PPP rỗng
Việc xử lý các thùng chứa thuốc trừ sâu rỗng phải đƣợc thực hiện
theo các cách sao cho chúng không thể tái sử dụng dƣới bất kỳ hình
thức nào để chứa các sản phẩm thực phẩm. Các thùng chứa thuốc trừ
sâu rỗng không thể để mở trên ruộng. Chúng phải đƣợc thải bỏ theo
cách không tạo ra mối nguy cho sản suất cây trồng hoặc cho ngƣời vô
tình tiếp xúc với chúng. Tham khảo Phụ lục 15.
Có sự nguy hiểm của trẻ em khi chơi với các thùng chứa PPP
rỗng, hoặc kể cả ngƣời lớn không quen với các điều kiện của các
thùng chứa PPP rỗng và có thể sử dụng chúng để chứa nƣớc uống.
Những rủi ro cao rất có thể xảy ra này cần phải đƣợc ngăn chặn.
Phƣơng pháp rửa 3 lần là việc vệ sinh các thùng chứa thuốc trừ
sâu rỗng đƣợc xem là một cách hiệu quả nhằm làm chúng an toàn để
lƣu giữ tạm thời trƣớc khi thải bỏ.
4.3.6. Thu hồi và cơ chế thu hồi
Có thể giảm thiểu CCP, nơi mà hầu hết các mối nguy có thể tiếp
xúc với các sản phẩm thực phẩm trong chuỗi quá trình và thực hiện
hành động phòng ngừa cũng nhƣ kiểm soát điều này từ việc xảy ra.
Tuy vậy, sẽ vẫn có những mối nguy không đƣợc xác định và vẫn đang
len lỏi vào quá trình sản xuất. Các đánh giá rủi ro và các cơ chế kiểm
soát phân tích mối nguy là các công cụ hiệu quả nhằm giảm thiểu sự
nhiễm bẩn nhƣ vậy từ việc xảy ra.
Tuy nhiên, trong trƣờng hợp xảy ra nhiễm bẩn, và nếu sự nhiễm
bẩn đƣợc xác định thông qua hệ thống truy nguyên nguồn gốc, sự thu
hồi hoặc cơ chế thu hồi sản phẩm cần đƣợc thực hiện. Một quy trình
đƣợc đƣa ra để mô tả cách thức thu hồi.
Có thể tham khảo tài liệu quy trình đối với thu hồi và cơ chế thu
hồi đƣợc nêu trong mục 3.5.
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4.3.7. PPP tiếp xúc với ngƣời tiêu dùng
Tiếp xúc với PPP có thể gây ra những ảnh hƣởng xấu đến sức khoẻ
con ngƣời ở 2 mức độ: cấp tính (ngắn hạn) và mãn tính (dài hạn).
Mức độ nghiêm trọng của việc ảnh hƣởng tới sức khoẻ từ việc
tiếp xúc, trong số các yếu tố khác, phụ thuộc vào liều lƣợng thuốc trừ
sâu, thời gian tiếp xúc và tuổi của nạn nhân cũng nhƣ tính dị ứng với
thuốc trừ sâu. Tác dụng cấp tính của ngộ độc thuốc trừ sâu có thể gây
ra thông qua sự nhiễm bẩn ngẫu nhiên (hoặc cố ý) từ liều lƣợng cao và
độc hại. Những ảnh hƣởng lâu dài từ việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu có
thể là do lƣợng thức ăn hàng ngày chứa dƣ lƣợng thuốc trừ sâu thấp.
Trong khi cơ thể con ngƣời có khả năng vô hiệu hoá những tác động
của lƣu lƣợng ngày càng thấp của độc tố ăn vào cơ thể, các nhà khoa
học và nhân viên y tế quan tâm hơn tới các khía cạnh sức khoẻ và an
toàn chung của việc tiếp xúc nhƣ vậy. Dƣ lƣợng thuốc trừ sâu đƣợc
tìm thấy trong thực phẩm đƣợc theo dõi về mức độ chịu đựng sức
khoẻ và an toàn của MRL để đo lƣợng hoá chất tồn đọng trong mẫu
thực phẩm thông qua phƣơng pháp phân tích sử dụng các máy sắc ký
khí kết hợp với khối phổ (GC-MS) hoặc sắc ký hóa lỏng kết hợp với
khối phổ (LC-MS).
Các máy đo khối phổ chỉ có thể phát hiện các chất hoá học nếu
chúng nhận diện đƣợc những hoá chất cần tìm. Về mặt thƣơng mại, có
hàng ngàn loại thuốc trừ sâu hiện đƣợc sử dụng. Theo GAP, các nhà
sản xuất cần thông báo cho những ngƣời mua về danh sách hoàn chỉnh
những thuốc trừ sâu hoá học mà họ đã ứng dụng trong mùa sản xuất.
Các nhà sản xuất phải sử dụng đầy đủ các mẫu cây trồng để phân
tích dƣ lƣợng thuốc trừ sâu thông thƣờng nhằm xác định xem cây
trồng có an toàn để thu hoạch và giao hàng hay không. Cây trồng phải
đáp ứng MRL của quốc gia nhập khẩu và của ngƣời mua.
Nhiều quốc gia có đăng ký MRL cho phép của dƣ lƣợng thuốc trừ
sâu trong mỗi sản phẩm cây trồng. Nếu một quốc gia không có MRL,
họ có thể sử dụng danh mục MRL của tiêu chuẩn thực phẩm Codex
quốc tế.
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4.3.8. PPP tiếp xúc với nhà nông và công nhân nông trại
Nhà nông và công nhân nông trại tiếp xúc với các mối nguy
nhiễm bẩn PPP bởi họ xử lý các hoá chất rất thƣờng xuyên. Những
công nhân này phải đƣợc bảo vệ khỏi sự nguy hiểm của việc tiếp xúc
và nhiễm độc PPP. Trƣớc hết, những công nhân này cần đƣợc đào
tạo để hiểu đƣợc cách thức PPP làm việc và cách thức xử lý hoá chất
an toàn và chính xác. Tiếp xúc ngoài da là hình thức nhiễm bẩn phổ
biến nhất khi công nhân nông trại thực hiện công việc xịt hoá chất
lên cây trồng.
Các công nhân phải đƣợc bảo vệ với những thiết bị bảo hộ
thích hợp:
 Găng tay cao su khi trộn hoá chất trong bình phun.
 Thanh khuấy để trộn chất lỏng trong bình.
 Mặt nạ khí hiệu quả đeo khi phun. Mặt nạ đƣợc làm từ chất liệu
vải xốp không phù hợp cho mục đích này.
 Vải nhựa che quần áo làm việc nhằm tránh phun lên ngƣời (áo
mƣa hoặc tạp dề).
 Ủng cao su.
 Kính bảo vệ mắt.
Đây là tiêu chí tuân thủ chính mà thiết bị bảo vệ ứng dụng thuốc
trừ sâu phải sẵn có ở nông trại mọi lúc. Thiết bị phải sạch sẽ và có thể
sử dụng đƣợc, và phải có tài liệu cho thấy rằng các công nhân nông
trại đƣợc đào tạo sử dụng các thiết bị bảo vệ đó một cách chính xác.
4.3.9. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh nhà vệ sinh
Vệ sinh cá nhân và vệ sinh nhà vệ sinh phải đƣợc tuân thủ đầy đủ
trƣớc khi công nhân xử lý sản phẩm thực phẩm.
 Công nhân bị bệnh truyền nhiễm phải cách ly khỏi công việc
 Các vết thƣơng hở phải đƣợc che chắn hoàn toàn
 Phải có nhà vệ sinh thích hợp và sẵn có bồn rửa tay trong hoặc
gần khu vực đóng gói nhƣng ở cự ly an toàn nhằm tránh tiếp xúc với
thực phẩm.
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 Luôn có nƣớc sạch và xà phòng
 Minh hoạ và áp phích phải có và đƣợc gắn trên tƣờng một cách
rõ ràng để công nhân đƣợc nhắc nhở thƣờng xuyên về việc duy trì sự
sạch sẽ mọi lúc
Vệ sinh cá nhân và vệ sinh nhà vệ sinh kém là những nguồn chính
của nhiễm bẩn thực phẩm. Tình hình nghiêm trọng hơn với các nông
trại không có nƣớc uống hoặc điện. Nhà vệ sinh bẩn hoặc đƣợc đặt
gần khu vực đóng gói, nơi mà cây trồng đã thu hoạch đƣợc phân loại
có thể xảy ra nguy hiểm. Ruồi hoặc động vật gặm nhấm đƣợc tìm thấy
ở những nơi này là những nguồn có khả năng gây ô nhiễm nhất.
Không có thoả hiệp trong việc tuân thủ vệ sinh cá nhân và vệ sinh nhà
vệ sinh. Không thể chấp nhận việc đƣa ra lý lẽ rằng do việc thu hoạch
cây trồng chỉ phục vụ cho thị trƣờng địa phƣơng, các tiêu chuẩn thấp
hơn đƣợc cho phép bởi ngƣời dân bản địa đã quen với những loại điều
kiện sống nhƣ vậy.

Cung cấp cho nhân công khả năng tiếp cận các phương tiện rửa
Đó là ví dụ rõ ràng cho thấy rằng nền tảng GAP có giá trị với tất
cả những ngƣời tiêu dùng của thị trƣờng xuất khẩu cũng nhƣ thị
trƣờng trong nƣớc.
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4.3.10. Sơ cứu
Thủ tục tai nạn và khẩn cấp cung cấp những hƣớng dẫn cơ bản về
việc cần làm trong trƣờng hợp có sự cố. Những thủ tục này là những
bƣớc để mọi ngƣời biết phải làm gì tiếp theo, nơi để tìm sự giúp đỡ,
và làm thế nào để xử lý sơ cứu cơ bản. Những tấm áp phích lớn với
những minh hoạ rõ ràng cần đƣợc sử dụng nếu nhƣ công nhân nông
trại không biết đọc.
Đào tạo sơ cứu phải đƣợc thực hiện cho tất cả mọi công nhân
nhằm giúp họ thực hiện việc xử lý sự cố và trƣờng hợp khẩn cấp;
bao gồm:
 Tài liệu đào tạo đƣợc viết bằng một ngôn ngữ chung
 Hình minh hoạ (nếu có thể) mô tả hƣớng dẫn
 Bản đồ nông trại (cổng ra, vị trí gần trung tâm y tế nhất,…)
 Danh sách những ngƣời liên lạc (trong nông trại) có thể hỗ trợ
khẩn cấp
 Danh sách số điện thoại của cảnh sát, đội cứu hoả, bệnh viện,
phòng khám và phƣơng tiện vận chuyển
 Vị trí của điện thoại gần nhất
 Vị trí bình chữa cháy
 Cắt điện, ga, nƣớc,… khẩn cấp.
Qua thông tin này, sơ cứu và hỗ trợ y tế có thể đƣợc thực hiện
nhanh chóng và hiệu quả. Xử lý sơ cứu cơ bản có thể đƣợc thực hiện
tại chỗ cho các nạn nhân. Bắt buộc phải có hộp sơ cứu đƣợc đặt một
cách nổi bật trong khu vực đóng gói. Hộp sơ cứu phải đƣợc trang bị
đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết.
4.4. KHÍA CẠNH AN TOÀN GAP CỦA KHU ĐẤT NÔNG
TRẠI & QUẢN LÝ ĐẤT
Đất là nguồn tài nguyên cơ bản trong canh tác cây trồng. Khi thiết
lập một nông trại mới, cần phải biết hàm lƣợng dinh dƣỡng đất và tìm
ra những hoạt động trƣớc đó của khu đất. Cũng cần phải biết độ phì
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nhiêu của đất hoặc liệu đất có phù hợp cho trồng trọt không trƣớc khi
trồng cây trên khu đất đó. Khu đất có thể chứa những độc tố nhƣ
arsenic có thể tìm đƣờng qua hệ thống rễ cây ảnh hƣởng tới năng suất
cây trồng. Khu đất có thể có những hoạt động nhƣ khai thác mỏ và đất
khai thác còn lại có thể chứa các kim loại nặng gây hại cho ngƣời tiêu
dùng. Phân tích đất trong phòng nghiệm sẽ xác định tất cả các yếu tố
hoá học của đất trong khu đất.
Ở những quốc gia bị chiến tranh tàn phá, mìn và chất nổ trong đất
vẫn còn có thể đƣợc tìm thấy ở các khu đất nông nghiệp. Các khu đất
đƣợc trồng trọt trƣớc đây có thể để lại sâu bọ trong đất và cần đƣợc xử
lý trƣớc khi trồng trọt cây mới. Tuyến trùng và nấm đất cần phải đƣợc
xử lý trƣớc khi trồng cây mới.
Có thể có nhiều kỹ thuật khác nhau để cải thiện và duy trì cấu trúc
đất. Các kỹ thuật trong việc ngăn ngừa xói mòn đất và lọc chất dinh
dƣỡng thông qua việc bón đất hoặc phủ đất là những ví dụ về thực
hành nông trại tốt.
Cày bừa đất sau mỗi vụ mùa là một thực hành phổ biến trên toàn
thế giới. Nhà nông làm vậy bởi nhiều lý do, nhƣ chuẩn bị đất trồng lại,
loại bỏ cỏ dại, sâu bọ hại đất,… Tuy nhiên, cày bừa thƣờng xuyên sẽ
phá vỡ cấu trúc đất. Đất mịn sẽ cứng dễ dàng hoặc dễ dàng bị thổi bay
làm cho chất lƣợng đất kém hơn. Thực hiện việc giữ cấu trúc đất phù
hợp và duy trì sức khoẻ đất nhƣ thêm vật liệu hữu cơ vào đất, phủ đất
bề mặt dƣới tán cây, hoặc giữ thảm thực vật thấp trong những hàng
cây liên tiếp là một số thực hành canh tác tốt. Duy trì đất tốt không có
nghĩa là đơn giản thêm phân hoá học vào đất.
Trồng cây chắn gió trên ranh giới nông trại sẽ ngăn ngừa gió
mạnh thổi lên các cây đang trồng. Chúng cũng đóng vai trò nhƣ bộ
chắn đối với mọi cơn gió có thể mang những hoá chất không mong
muốn thổi đến từ những ruộng kế bên.
Xây dựng các đập thấp trên các sƣờn đồng sẽ phá vỡ sự dâng tràn
của nƣớc chảy trên bề măt trong một trận mƣa lớn. Điều này sẽ ngăn
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ngừa sự xói mòn của tầng đất mặt và cũng làm chậm việc phân bón
hoá học thấm xuống vùng hạ lƣu.
Các ví dụ về thực hành canh tác tốt không chỉ có lợi cho cây trồng
đƣợc canh tác mà cũng cung cấp sự bảo vệ thêm cho sức khoẻ và an
toàn của cây trồng cũng nhƣ đất trên nông trại và môi trƣờng. Những
thực hành tốt này có thể làm giảm hơn nữa các bổ sung cho đầu vào
hoá chất vào đất và cây trồng đồng thời giúp nhà nông sản xuất cây
trồng vững chắc và khoẻ mạnh.
4.5. SẢN PHẨM BẢO VỆ THỰC VẬT (PPP)
Các sản phẩm bảo vệ thực vật (PPP) bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc
diệt nấm và diệt cỏ. GAP cung cấp hƣớng dẫn xử lý và ứng dụng an
toàn khi sử dụng PPP, cần thiết để đảm bảo rằng công nhân đƣợc bảo
vệ đầy đủ khỏi việc tiếp xúc với PPP và những khu vực xung quanh
nông trại không bị ảnh hƣởng bởi việc áp dụng chúng. Phƣơng pháp
tiếp cận GAP áp dụng PPP vào cây trồng thực phẩm cũng đảm bảo với
ngƣời tiêu dùng rằng tất cả những mối nguy liên quan tới việc sử dụng
PPP đƣợc giám sát chặt chẽ và rằng rủi ro ngộ độc, tai nạn và chất
nhiễm độc của sản phẩm thực phẩm và công nhân đƣợc giảm thiểu.
Tham khảo phụ lục 16.
4.5.1. Xử lý thuốc trừ sâu
Côn trùng là những khách ghé thăm tự nhiên trên nông trại.
Chúng ăn và sinh sản dƣới điều kiện khí hậu phù hợp với mục đích
của mình. Nhiều loại côn trùng ăn và sinh sôi mạnh hơn trong mùa
khô trong khi những loài khác lại hợp với điều kiện ẩm ƣớt hơn.
Chúng có thể ăn các phần cây trồng hoặc có thể dẫn các loại côn trùng
khác tới. Thói quen ăn của từng loại côn trùng là cụ thể. Một số chỉ ăn
lá non, lá già, hoặc ăn hoa. Thói quen ăn của chúng phá huỷ mùa
màng. Côn trùng có ích bao gồm những loài săn mồi, ăn những côn
trùng phá hoại cây. Những loài săn mồi tấn công những con trƣởng
thành hoặc ăn trứng, ấu trùng trong các giai đoạn sinh sản, do đó thực
vật và cây trồng không bị ảnh hƣởng.
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Những sản phẩm bảo vệ thực vật là các hợp chất hoá học có
những ảnh hƣởng phá hủy hoặc xua đuổi côn trùng và ấu trùng.
Những hợp chất hóa học này có thể xuất hiện một cách tự nhiên, bản
chất thực vật hoặc đƣợc sản xuất tổng hợp. Một số trong số những hợp
chất hoá học này có mục đích giết côn trùng và làm một số việc nhƣ
ngăn ngừa côn trùng. Mục đích của việc ứng dụng thuốc trừ sâu là để
bảo vệ mùa màng, và không phải chủ yếu diệt sâu bọ. Những nguyên
tắc đƣợc mƣợn từ hệ thống HACCP xác định và loại bỏ các mối nguy,
trong trƣờng hợp này là côn trùng gây hại.
Chi tiết hồ sơ lƣu giữ về việc áp dụng PPP
-

Ngày phun thuốc
Tên/giống cây trồng
Vị trí sử dụng
Tên giao dịch PPP và thành phần hoạt chất
Số lƣợng PPP sử dụng
Giải thích cho ứng dụng PPP
PHI
Quyền kỹ thuật sử dụng PPP
Máy bón phân đƣợc sử dụng
Tên ngƣời vận hành

4.5.2. Phƣơng thức hoạt động của thuốc trừ sâu (MOA)
PPP đóng vai trò nhƣ một chất độc đối với côn trùng. PPP tổng
hợp đã nhắm mục tiêu là các tác động độc hại (các phƣơng thức hoạt
động) trên côn trùng [21-22]. Những mục tiêu này bao gồm hệ thống
thần kinh của côn trùng, sự tăng trƣởng và phát triển cũng nhƣ sản
xuất năng lƣợng, trao đổi chất và hệ thống tuần hoàn của chúng.
Một số loại PPP có thể giết côn trùng ngay lập tức, ví dụ nhƣ các
chất hoá học nhắm vào hệ thống thần kinh của côn trùng. Các chất hoá
học ảnh hƣởng tới sự tăng trƣởng và phát triển của vòng đời côn trùng
chỉ phản ánh tác động của PPP sau một vòng đời côn trùng.
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Nhà nông không hiểu MOA của PPP nghĩ rằng những hoá chất họ
sử dụng không hiệu quả và thực hiện các hoạt động quyết liệt hơn
nhằm loại bỏ côn trùng gây hại nhƣ phun thêm một lƣợt hoặc đổi sang
hoá chất nhiều độc tố hơn. Kết quả của những quyết định sai lầm đó sẽ
ảnh hƣởng tới các vấn đề an toàn trong thu hoạch cây trồng và cũng
làm tổn hại tới việc cân bằng hệ sinh thái côn trùng (vô tình giết
những côn trùng có lợi), khiến vụ mùa tiếp theo lặp lại những vấn đề
tƣơng tự. Thật đáng sợ rằng những cảnh tƣợng đó không chỉ là những
sự cố độc nhất mà nó thƣờng xuyên đƣợc thực hiện bởi nhiều nhà
nông. Đây là chỗ mà cán bộ khuyến nông kỹ thuật có thẩm quyền cần
tƣ vấn và đào tạo các nhà nông trong việc sử dụng PPP và các nhà
nông có thể hƣởng lợi tốt ra sao từ những thông tin đó.
Côn trùng tiếp xúc với cùng loại PPP liên tục trong thời gian dài
sẽ kháng thuốc khiến việc trừ sâu bọ không hiệu quả. Tuy nhiên, nhà
nông có thể vẫn tiếp tục vô tình sử dụng hoá chất cùng loại.
4.5.3. Xử lý thuốc diệt nấm
Các tác nhân gây bệnh thực vật tác động lên thực vật, chất xơ và
vật liệu hữu cơ là cách tái tạo cây trồng tự nhiên, nếu không thì thiên
nhiên sẽ không còn là những gì ta từng biết. Các tác nhân gây bệnh
phá huỷ cây trồng khác hoặc các nguyên liệu hữu cơ gồm nấm, mốc,
vi khuẩn, vi-rút, phytoplasma, tuyến trùng hoặc ký sinh trùng thực vật.
Đây là khi các tác nhân gây bệnh thực vật bắt đầu tấn công cây trồng
mà nhà nông trồng để lấy lƣơng thực, gây ra dịch bệnh và sự phá huỷ
mà ta coi là vấn đề.
Các tác nhân gây bệnh thực vật có vòng đời riêng của chúng. Có
những thời điểm các sinh vật này nằm thấp hoặc không hoạt động, và
có thời điểm chúng phát triển khỏe mạnh và phát triển một cách nhanh
chóng. Trên đây là tất cả những kết quả của các yếu tổ sinh lý do các
điều kiện môi trƣờng ảnh hƣởng tới vòng đời của chúng.
Nhìn chung, các bệnh thực vật xảy ra khi mầm bệnh tìm đƣờng
vào cây qua quá trình mở mà nó tạo ra. Cũng có thể là nhiễm trùng
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thứ phát khi lần mở đƣợc tạo ra đầu tiên bởi các yếu tố khác (thiệt lại
vật lý hoặc quá trình mở bởi một loại côn trùng).
Thuốc diệt nấm là hoá chất giết chết hoặc hạn chế sự phát triển
của nấm và các sinh vật giống nấm hoặc hạn chế các mầm bệnh nấm
phát triển trong cây trồng. Tiếp xúc với thuốc trừ nấm vẫn còn trên bề
mặt thực vật, nơi nó đƣợc áp dụng nhƣng không thấm sâu hơn vào các
mô cây. Những thuốc diệt nấm này không có hoạt động hậu nhiễm
trùng. Do đó, ứng dụng lặp lại cần đƣợc áp dụng nhằm bảo vệ các bộ
phận cây phát triển mới và/hoặc nhằm thay thế các loại thuốc diệt nấm
bị rửa trôi sau các cơn mƣa hoặc thuỷ lợi, hoặc trở nên kém hiệu quả
hơn do bị phá hủy bởi các yếu tố môi trƣờng. Những thuốc diệt nấm
nhƣ vậy thực hiện chức năng bảo vệ cây trồng, cung cấp một hàng rào
bảo vệ cho cây trƣớc khi các tác nhân gây bệnh tới và trƣớc khi chúng
bắt đầu phát triển trong cây.
Thuốc diệt nấm đƣợc hấp thụ vào các mô thực vật và có thể cung
cấp các hoạt động hậu nhiễm trùng. Rất ít những loại thuốc diệt nấm
là thực sự ngấm qua rễ trong đó chúng tự do truyền đi trong cây. Các
loại thuốc diệt nấm có hƣớng ngấm qua rễ chỉ di chuyển lên trên trong
cây trồng thông qua các mô xylem, trong khi các loại thuốc diệt nấm
ngấm qua rễ cục bộ di chuyển vào các bộ phận của cây đƣợc xử lý và
ngấm tới một mức độ nào đó trong khu vực đƣợc xử lý của cây. Trong
quá trình những hoạt động nhiễm trùng sớm xảy ra trong cây, thuốc
diệt nấm có thể xâm nhập vào cây và ngăn chặn mầm bệnh trong các
mô thực vật.
Hoạt tính chống hình thành bào tử của thuốc diệt nấm có khả
năng ngăn chặn các bào tử sinh sôi. Trong những trƣờng hợp đó,
dich bệnh sẽ tiếp tục phát triển nhƣng các bào tử không đƣợc sản
sinh ra và đƣợc giải phóng. Nhƣ vậy, số lƣợng vi sinh vật sẵn có (có
nghĩa là sự lây lan của dịch bệnh) để lây nhiễm tới các cây xung
quanh đƣợc giảm đi.
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4.5.4. Phƣơng thức hoạt động của thuốc diệt nấm
Thuốc diệt nấm hạn chế chức năng trao đổi chất của nấm thông
qua các MOA khác nhau đƣợc phân loại theo 4 lĩnh vực:
i. Các chất gây ức chế chuỗi vận chuyển điện tử
Thuốc diệt nấm hiệu quả: lƣu huỳnh, strobilurins
ii. Các chất ức chế enzyme
Thuốc diệt nấm hiệu quả: đồng, dithiocarbamate,
organophosphonate, chất thơm thay thế
iii. Các chất gây ức chế chuyển hoá acid nucleic và tổng hợp protein
Thuốc diệt nấm hiệu quả: benzimidazole, phenylamide,
dicarbopximide
iv. Các chất gây ức chế tổng hợp sterol
Thuốc diệt nấm hiệu quả: imidazole, triazole
Để hiểu đƣợc MOA của thuốc diệt nấm, nhà nông cần hiểu rõ hơn
cách thức sử dụng thuốc diệt nấm để kiểm soát các mục tiêu nấm. Họ
cũng cần biết cách áp dụng thuốc diệt nấm để việc kháng thuốc không
đƣợc phát triển đối với hoá chất và đảm bảo việc sử dụng thuốc diệt
nấm hiệu quả hơn.
Các khuyến nghị về việc thực hành áp dụng thuốc diệt nấm tốt
cũng bao gồm các chiến lƣợc quản lý kháng thuốc diệt nấm nhƣ sau:
 Tránh sử dụng lặp lại và chỉ sử dụng một loại thuốc diệt nấm
 Sử dụng nhƣ một hỗn hợp với một hoặc nhiều loại thuốc diệt
nấm, và nhƣ một thành phần trong vòng tuần hoàn, hoặc thay thế bằng
một loại thuốc diệt nấm khác
 Hạn chế số lần thực hiện đƣợc ứng dụng mỗi mùa và chỉ sử
dụng khi cần thiết
 Thực hiện theo liều khuyến cáo và hƣớng dẫn sử dụng của nhà
sản xuất đƣợc viết trên nhãn bao bì
 Tránh sử dụng thuốc diệt nấm phổ rộng
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 Thực hành quản lý bệnh dịch tích hợp: Sử dụng giống cây trồng
kháng bệnh, tác nhân kiểm soát sinh học, thực hành tốt vệ sinh nông
trại trong việc luân canh và loại bỏ các bộ phận của cây trồng,…
 Xịt thuốc bảo vệ sớm trong giai đoạn dịch bệnh.
4.5.5. An toàn và hạn chế sử dụng PPP
Nhãn trên bao bì thuốc trừ sâu cung cấp hầu hết các hƣớng dẫn an
toàn cần thiết cho nhân viên phun thuốc. Nhà nông xịt thuốc cần có tất
cả đồ bảo hộ (mặt nạ khí, găng tay, ủng, tạp dề nhựa) theo yêu cầu
pháp luật. Đồ bảo hộ phải sạch sẽ và đặt đúng vị trí. Chỉ những cá
nhân đƣợc phép từ tổ chức nông trại mới đƣợc thực hiện hoạt động
phun thuốc. Những cá nhân đƣợc phép cần đƣợc đào tạo bởi chuyên
gia đào tạo có trình độ hiểu biết về thuốc trừ sâu và cách thức xử lý
chính xác việc phun thuốc trừ sâu.
Các bƣớc phát triển chƣơng trình quản lý MRL
1. Liệt kê tất cả các hoá chất đƣợc phép sử dụng tại quốc gia
sản xuất
2. Xác nhận danh sách với danh sách khách hàng/nhà nhập khẩu
đƣợc phê duyệt
3. Xác nhận tính phù hợp/hiệu quả của cây trồng và sâu bọ
4. Liệt kê côn trùng và các nhiễm bệnh trên lịch trình/tiến độ
sản xuất
5. Chuẩn bị kế hoạch phun
 Độ bền hoá học
 MOA về Hoá chất
 Sử dụng hợp chất tƣơng tác hoặc ngấm qua rễ
 Đảm bảo không sử dụng lại
6. Sửa đổi chƣơng trình phun dựa trên MOA và quản lý bền vững
7. Chuẩn bị chƣơng trình phun thay thế cho:
 PHI
 Thay đổi điều kiện thời tiết
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 Kháng hoá chất
 Tích luỹ dƣ lƣợng
8. Tinh chỉnh chƣơng trình phun đối với những cân nhắc khác
 Các lựa chọn thay thế phi hoá chất
 Thực hành trồng trọt
Thời gian vào hạn chế (REI) là khoảng thời gian cho phép giữa
khi phun và khi ngƣời đƣợc phép vào khu vực phun thuốc của nông
trại. REI đƣợc ghi trên nhãn bao bì và đƣợc thiết lập để giảm thiểu sự
tiếp xúc của thuốc trừ sâu với công nhân và ngƣời tới thăm dựa trên
độc tính của thuốc.
Khoảng thời gian trƣớc khi thu hoạch (PHI) là khoảng thời
gian tối thiểu giữa lần sử dụng thuốc trừ sâu cuối cùng trên cây và khi
thu hoạch vụ mùa. Nhiều loại thuốc trừ sâu hạn chế các giai đoạn tăng
trƣởng dựa trên PHI thay vì một số lƣợng ngày cụ thể. Cây trồng đƣợc
thu hoạch trong giai đoạn PHI có nguy cơ dƣ lƣợng thuốc trừ sâu cao
hơn trên cây trồng. Điều này là bởi vì không đủ thời gian cho sự phân
huỷ tự nhiên của hoá chất khi tiếp xúc với môi trƣờng. PHI đƣợc ghi
trên nhãn bao bì.
Trong khi PPP đƣợc sản xuất nhắm tới sâu bọ và dịch bệnh, ngƣời
tiêu dùng không đƣợc thuyết phục về sự an toàn của chúng đối với
con ngƣời, đặc biệt là khi hàm lƣợng dƣ thừa của PPP có thể đƣợc tìm
thấy trong thực phẩm tƣơi đƣợc tiêu thụ hàng ngày. Sau đây là các
hƣớng dẫn về xử lý an toàn mà nhà nông phải thuân thủ khi ứng dụng
PPP trên cây trồng của mình:
 Nhà nông phải đƣợc đào tạo và tƣ vấn bởi ngƣời có thẩm quyền
trong việc chọn lọc và xử lý phun PPP.
 Quyết định sử dụng PPP chỉ nên đƣợc thực hiện nhƣ là sự lựa
chọn cuối cùng sau khi tiếp cận quản lý sâu bọ tích hợp (IPM) đƣợc
thực hiện.
 Không đƣợc sử dụng PPP bị cấm sử dụng bởi các cơ quan quản
lý chức năng.
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 Chỉ sử dụng PPP đƣợc đăng ký bởi các cơ quan quản lý
 Chọn PPP cụ thể (hiệu quả nhất) đối với côn trùng gây hại và
phù hợp nhất với cây trồng và đƣợc khuyến nghị trên nhãn PPP.
 Thực hiện theo các hƣớng dẫn sử dụng trên nhãn của bao bì PPP
(liều pha loãng, thời gian phun, lƣợng dung dịch phun trên thực vật...)
 Giữ hồ sơ chi tiết về việc thực hiện phun PPP.
4.5.6. Lƣu trữ PPP
PPP lƣu trữ trong nông trại phải đƣợc bảo vệ khỏi những ngƣời
không đƣợc phép (trẻ em hoặc những cá nhân không hiểu về PPP) để
bảo vệ cá nhân họ và ngăn chặn họ vô tình tiếp xúc với PPP trên cây
trồng ở nông trại. PPP phải đƣợc lƣu trữ tại nơi có các quy định sau:
 Kho lƣu trữ PPP phải khoá. Chìa khoá chỉ nên đƣợc những
ngƣời có thẩm quyền giữ.
 Tƣờng và cửa phải có khả năng chống cháy
 Kho phải có thông gió và ánh sáng bên trong
 Kho PPP chỉ dành cho việc duy trì PPP và không có các vật
chứa, vật liệu hoặc sản phẩm thực phẩm nào khác đƣợc giữ trong cùng
một khu vực.
 Kho PPP phải đƣợc trang bị các dụng cụ đo lƣờng và pha trộn
để sử dụng PPP.
 Có thể sử dụng vật liệu thấm (cát, bụi nhìn thấy đƣợc) để hấp
thụ bất kỳ chất tràn nào trong kho. Kho cần có đƣợc xây gờ nổi bao
quanh để ngăn ngừa mọi sự rò rỉ ra ngoài cấu trúc kho.
 Bao bì và nhãn PPP phải ở tình trạng nguyên vẹn.
4.5.7. Những thùng chứa PPP rỗng
Các thùng chứa PPP rỗng không đƣợc để mở ở những nơi ngƣời
không đƣợc phép có thể tiếp xúc phải. Các thùng chứa không đƣợc sử
dụng lại để lƣu trữ bất cứ loại sản phẩm hoặc vật liệu nào khác.
Tất cả các thùng PPP phải đƣợc đâm thủng trƣớc khi loại bỏ.
Đâm thủng chai hoặc túi nhựa và tháo nắp chai thuỷ tinh để không
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khuyến khích việc tái sử dụng. Cắt các hộp giấy. Các lọ rỗng phải
đƣợc rửa sạch với nƣớc theo phƣơng pháp 3-lần rửa.
4.5.8. PPP quá hạn sử dụng
PPP đã quá hạn sử dụng đƣợc gọi là PPP quá hạn và không đƣợc
sử dụng. Những sản phẩm này phải đƣợc trả lại cho cửa hàng bán lẻ
thuốc trừ sâu hoặc thải bỏ thông qua kênh đƣợc ủy quyền hoặc đƣợc
phê duyệt. PPP quá hạn cần đƣợc loại bỏ càng sớm càng tốt.
4.5.9. Phân tích dƣ lƣợng PPP
Hầu hết các thị trƣờng phát triển và các quốc gia sản xuất có danh
sách PPP MRL của các sản phẩm thuốc trừ sâu đã đƣợc đăng ký hoặc
chứng nhận. Các quốc gia không có danh sách đó cần tham khảo
thông tin MRL của Tiêu chuẩn thực phẩm Codex quốc tế hoặc danh
sách sẵn có từ các quốc gia nhập khẩu.
Đối với các sản phẩm xuất khẩu, nhà nông phải thực hiện các
hành động nhằm đáp ứng MRL của quốc gia nhập khẩu cây trồng cụ
thể đối với PPP đã đƣợc sử dụng cho cây trồng. MRL cần tuân thủ
danh mục của địa phƣơng đối với các cây trồng cho thị trƣờng nội địa
hoặc danh mục các tiêu chuẩn thực phẩm Codex nếu không có thông
tin của quốc gia.
Đánh giá rủi ro cần đƣợc thực hiện để đánh giá việc sử dụng PPP
và rủi ro tiềm tàng của việc vƣợt quá MRL. Đánh giá rủi ro cần đảm
bảo những điều sau:
 Đảm bảo lựa chọn đúng đắn sản phẩm thuốc trừ sâu để sử dụng.
Thuốc trừ sâu nên nhằm tới sâu bọ và phải phù hợp với cây trồng.
 Đảm bảo rằng có sẵn thiết bị bảo vệ và phải đƣợc lắp chính xác.
 Đảm bảo rằng nhà nông thực thi nghiêm ngặt các hƣớng dẫn sử
dụng trên nhãn bao bì.
 Đảm bảo PHI đƣợc quan sát
 Đảm bảo hồ sơ của việc phun đƣợc thiết lập
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Các mẫu cây trồng đƣợc thu hoạch cho lô giao hàng đƣợc yêu cầu
phải trải qua phân tích PPP trong phòng thí nghiệm đối với dƣ lƣợng
hoá chất. Phòng thí nghiệm đƣợc công nhận phải đƣợc sử dụng để
thực hiện các phân tích hoá chất nhƣ vậy.
Kế hoạch hành động cần có tại chỗ trong trƣờng hợp các chỉ số
phân tích hoá học vƣợt quá MRL đƣợc phép của sản phẩm PPP. Kế
hoạch hành động này phải là thủ tục thu hồi hoặc thu hồi sản phẩm
cây trồng từ cơ chế chuỗi cung ứng. Tham khảo mục 3.5.
4.6. ÁP DỤNG PHÂN BÓN
Cây trồng tồn tại thông qua dinh dƣỡng mà chúng hấp thụ đƣợc từ
đất và không khí. Khi không bị quấy rầy, chu trình dinh dƣỡng thực vật
tự nhiên có khả năng duy trì trong thời gian dài. Tuy vậy, khi trồng cây
lƣơng thực, việc chiết xuất liên tục chất dinh dƣỡng thực vật từ đất có
nghĩa là chúng cần đƣợc bổ sung bằng phân bón. Phân bón là các chất
hữu cơ hoặc vô cơ, hoặc các hợp chất tổng hợp hoặc phi tổng hợp, đƣợc
bổ sung vào đất nhằm tăng cƣờng hoặc cung cấp một hoặc nhiều dƣỡng
chất thực vật cơ bản để hỗ trợ sản xuất cây trồng khoẻ mạnh.

Chu kỳ phốt pho

Chu kỳ nitơ

4.6.1. Mối nguy phân bón
Mặc dù phân bón cung cấp chất dinh dƣỡng quan trọng cho cây
trồng, tiếp xúc trực tiếp với nó sẽ gây ra các mối nguy hiểm cho sức
khoẻ con ngƣời. Phân bón tổng hợp có thể gây độc cho con ngƣời ở
dạng thô. Phân bón hữu cơ, đặc biệt là nƣớc thải con ngƣời và động
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vật chƣa qua xử lý có chứa các chất gây bệnh có hại cho con ngƣời.
Rủi ro đối với sức khoẻ con ngƣời trong việc sử dụng và xử lý nƣớc
thải con ngƣời và động vật là rất cao. Việc xử lý chất thải động vật và
con ngƣời làm phân bón phải đƣợc thực hiện rất cẩn thận.
Theo các hƣớng dẫn GAP, việc sử dụng chất thải con ngƣời làm
phân bón hữu cơ không đƣợc phép và các loại phân bón (gồm hữu cơ,
tổng hợp hoặc phi tổng hợp) phải không tiếp xúc trực tiếp hoặc gián
tiếp với các sản phẩm rau và quả tƣơi.
Tỷ lệ phân bón tổng hợp đƣợc cây trồng hấp thụ và lƣợng phân
bón ngấm vào đất đƣợc cho là khoảng 30%. Điều này cũng phụ thuộc
vào độ rỗng của đất, cấu trúc và tình trạng của đất canh tác, hệ thống
rễ của cây và cách thức phân bón đƣợc sử dụng. Lƣợng phân bón dƣ
thừa này sẽ thƣờng xuyên tìm thấy đƣờng của nó ở hạ lƣu và cuối
cùng là thấm qua các kênh nƣớc và có thể kết thúc tại gần các nguồn
cung cấp nƣớc uống.
Lƣợng phân bón cần đƣợc ngấm vào đất cần đƣợc xác định bằng
việc phân tích đất trong phòng thí nghiệm để tìm ra những gì còn thiếu
trong đất, và cây đƣợc trồng yêu cầu bao nhiêu cho mỗi chu kỳ cây
trồng. Một chƣơng trình ứng dụng phân bón có thể đƣợc xây dựng cho
việc canh tác cây trồng. Kỹ thuật viên nông nghiệp có trình độ đƣợc
yêu cầu phải thực hiện các quy định nhƣ vậy.
Hƣớng dẫn lƣu trữ phân bón
 Phân bón phải đƣợc trữ riêng biệt với các sản phẩm bảo vệ thực vật
 Phân bón phải đƣợc trữ trong khu vực có mái che khô và sạch
 Phân bón phải đƣợc ngăn chặn khỏi các nguồn nƣớc ô nhiễm
 Phân bón không bao giờ đƣợc trữ cùng với những sản phẩm thực
phẩm đã thu hoạch
 Kiểm kê kho phải đƣợc lƣu giữ chỉ rõ hàng tồn kho cập nhật và
các hồ sơ sử dụng
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4.6.2. Áp dụng phân bón
Nhà nông áp dụng phân bón trên đồng phải tiếp xúc với chất ô
nhiễm trong khi xử lý phân bón tổng hợp và phân từ chất thải động vật
không trộn. Nhà nông đƣợc yêu cầu phải đeo găng tay cao su khi bón
phân bằng tay. Phân bón tổng hợp đƣợc giữ trong kho chứa phát ra khí
có thể gây độc cho con ngƣời. Ví dụ, phân ure đƣợc lƣu trữ trong bao
ở vùngkho có thể giải phóng khí ammoniac khi nhiệt độ tăng lên. Khí
ammoniac tăng lên trong không khí của kho tạo thành hơi ammoniaclà
một chất ăn mòn mạnh. Công nhân nông trại vào kho có thể tiếp xúc
với hơi amonniac thông qua đƣờng hô hấp, nuốt hoặc tiếp xúc với da.
Hơi này phản ứng với nƣớc tạo ra hydroxit amonium. Hoá chất này là
chất ăn mòn mạnh và nó huỷ hoại các tế bào trên cơ thể khi tiếp xúc.
Hƣớng dẫn lƣu trữ và sử dụng phân bón hữu cơ:
 Chất thải của con ngƣời không đƣợc sử dụng nhƣ là phân bón
 Thực hiện đánh giá rủi ro về phân bón hữu cơ phản ánh nguồn gốc,
phƣơng pháp làm phân, hàm lƣợng kim loại nặng, thời gian áp dụng, bón
phân, khoảng thời gian giữa thời điểm bón phân và thu hoạch. Chỉ ra kế
hoạch hành động về cách thức giảm thiểu rủi ro ô nhiễm
 Xác định sự đóng góp về mặt dinh dƣỡng của việc bón phân
hữu cơ.
4.7. TƢỚI TIÊU VÀ BÓN PHÂN
Nƣớc ngọt trên đất là một nguồn tài nguyên khan hiếm cần đƣợc
bảo tồn và sử dụng một cách bền vững. Sông không chỉ cung cấp nƣớc
cho con ngƣời tiêu thụ và sử dụng trong nông nghiệp mà còn đóng rất
nhiều vai trò bao gồm hỗ trợ nuôi cá và bồi đắp đất phù sa vùng đồng
bằng - nơi sinh kế của những ngƣời ở các cộng đồng lớn phụ thuộc
vào các dòng chảy bền vững.
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Hệ thống tưới tiêu nước tràn là việc sử dụng nước lãng phí
và gây bất lợi cho hệ thống rễ của cây trồng.
Việc khai thác nƣớc từ hệ thống nƣớc tự nhiên sử dụng trong
nông nghiệp phải không đƣợc góp phần gây ra tình trạng khan hiếm
nƣớc trong hệ thống. Phƣơng pháp tƣới tiêu và nƣớc sử dụng phải
đƣợc chứng minh đối với lƣợng cây trồng đƣợc sản xuất. Ý tƣởng là
để ngăn chặn việc sử dụng dƣ thừa và tránh lãng phí nƣớc.
Những hành động có thể thực hiện nhằm đảm bảo sử dụng tƣới
tiêu có trách nhiệm bao gồm:
 Thay đổi phƣơng pháp tƣới tiêu và không khuyến khích phƣơng
pháp tƣới nƣớc tràn .
 Lựa chọn cây trồng một cách có trách nhiệm
 Lựa chọn phƣơng pháp canh tác cây trồng một cách có
trách nhiệm
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Nƣớc sử dụng tƣới tiêu phải sạch sẽ và nƣớc thải chƣa đƣợc xử lý
sẽ không đƣợc dùng để tƣới tiêu. Nƣớc thải đƣợc xử lý phải tuân thủ
hƣớng dẫn của WHO về sử dụng an toàn chất thải, nƣớc thải trong
nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản năm 1989.
Việc phân tích trong phòng thí nghiệm về hàm lƣợng hoá chất và
vi sinh của nƣớc tƣới tiêu phải đƣợc thực hiện. Dựa trên phân tích
phòng thí nghiệm này, việc đánh gía rủi ro đối với sự nhiễm bẩn tiềm
ẩn về ô nhiễm vi sinh vật, hoá học, và vật lý phải đƣợc thực hiện đối
với việc tƣới tiêu trong đó cần xem xét những yếu tố dƣới đây:
 Sự phù hợp của nƣớc để tƣới tiêu
 Xác định nguồn nƣớc. Nƣớc tƣới tiêu phải tới từ nguồn bền vững
 Rủi ro nhiễm bẩn nƣớc tƣới tiêu do rò rì chất thải nông nghiệp
hoặc nƣớc thải.
 Rủi ro tiếp xúc nƣớc tƣới tiêu với cây trồng đƣợc thu hoạch và
rủi ro của việc tiêu thụ nƣớc tƣới trong vụ mùa. Điều này có thể đƣợc
đánh giá dựa trên thời gian tƣới, thời gian thu hoạch và loại cây trồng
trƣởng thành.
Những quan ngại về chất lƣợng nƣớc tƣới và trung tâm nhiễm bẩn
chủ yếu là về sản xuất thực phẩm an toàn và lo lắng về sức khoẻ thực
vật. Cây lƣơng thực và cây trồng phát triển nhanh trong quá trình bón
phân có xu hƣớng dễ bị tích/giữ lại chất gây ô nhiễm (hoá chất và vi
sinh vật) hơn cây trồng. Tuy nhiên, việc sử dụng nƣớc bị nhiễm bẩn
đề tƣới tiêu gây ra những thiệt hại trong tất cả mọi tình huống và việc
tƣới tiêu có trách nhiệm đảm bảo rằng các điều kiện không thể đảo
ngƣợc về nhiễm bẩn thực vật và cây trồng không phát triển.
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DANH MỤC SÁCH ĐỌC THÊM
1. „Sách giới thiệu tổng quan về IPPC‟
(Kỷ niệm 60 năm bảo vệ nguồn thực vật khỏi sâu bọ)
Công ƣớc quốc tế về bảo vệ thực vật (IPPC)
www.ippc.int
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/05/08
/1367939850_03IPPC_GenericFlyer_e_W.pdf
2. „Khung chiến lƣợc IPPC 2012-2019‟
(Kỷ niệm 60 năm bảo vệ nguồn thực vật khỏi sâu bênh)
Công ƣớc quốc tế về bảo vệ thực vật (IPPC)
www.ippc.int
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/03
/1344410402_ippc_strategicframework_e_w_201305101054en.pdf.
3. „Chiến lƣợc phát triển năng lực kiểm dịch thực vật quốc
gia IPPC‟
Công ƣớc quốc tế về bảo vệ thực vật (IPPC)
www.ippc.int
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/06/04
/1359386736_02ippc_capacitydevelopment_e_201305101035en.pdf
4. „Tiếp cận thị trƣờng IPPC - hƣớng dẫn về các vấn đề kiểm
dịch thực vật đối với các tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia‟
Bài trình bày: Cuộc họp của Uỷ ban SPS và Ban thƣ ký IPPC tại
Geneva, Thuỵ Sỹ
Tháng 10 năm 2013
Ban thƣ ký IPPC IPP: www.ippc.int
Nguồn kiểm dịch thực vật: www.phytosanitary.ìno
Bộ phận hỗ trợ dịch vụ: http://irss.ippc.int/helpdesk/
Email:ippc@fao.org
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Công ƣớc quốc tế về bảo vệ thực vật (IPPC)
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_oct13_e/pres
entation_5_ana_peralta_ippc.pdf
5. „Hƣớng dẫn ngắn gọn về giải quyết tranh chấp theo IPPC‟
Công ƣớc quốc tế về bảo vệ thực vật (IPPC)
www.ippc.int
https://www.ippc.int/static/media/files/publications/en/2013/07/19
/01ippc_disputesettlement_flyer_e_w.pdf
6. „TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN: Thực thi quy trình dựa trên các
nguyên tắc HACCP, và tạo thuận lợi cho việc thực hiện các nguyên
tắc HACCP trong một số doanh nghiệp thực phẩm‟
Tài liệu đƣợc xuất bản tại Brussels, 16 tháng 11 năm 2015 bởi
Tổng cục bảo vệ sức khoẻ và ngƣời tiêu dùng thuộc Uỷ ban châu Âu
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/dóc/gui
dance_doc_haccp_en.pdf
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CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 2:
CÁC CÂU HỎI CHO MÔ ĐUN 3 & 4
1. Về đánh giá rủi ro, tại sao phải biết và hiểu đƣợc việc sử dụng
đất trƣớc đây của khu đất trƣớc khi thành lập một nông trại mới?
a. Nhà nông có thể lập kế hoạch chiến lƣợc thị trƣờng cho nông
trại mới.
b. Nhà nông có thể đánh giá rủi ro mầm bệnh của đất hoặc nhiễm
bẩn hoá chất trong đất.
c. Nhà nông có thể đánh giá rủi ro thay đổi khí hậu ảnh hƣởng
tới nông trại mới.
d. Nhà nông có thể đánh giá rủi ro việc mắc sai lầm tƣơng tự
những ngƣời chủ trƣớc.
2. Những việc nào sau đây là lý do mà việc lƣu giữ hồ sơ đối với
các hoạt động nông nghiệp là điều cần thiết quan trọng trong quản
lý GAP?
a. Hồ sơ chỉ ra rằng nhà nông thực hiện công việc một cách
chính xác
b. Hồ sơ chỉ ra rằng các công nhân đã không ngủ trên công việc
c. Hồ sơ chỉ ra rằng đầu vào nông trại cần thiết đƣợc sử dụng
mọi lúc
d. Hồ sơ chỉ ra rằng các công nhân đã hiểu hƣớng dẫn của họ
3. Trong trƣờng hợp hoa màu nhiễm bẩn, hệ thống truy nguyên
nguồn gốc giúp nhà nông nhƣ thế nào trong việc khắc phục vấn đề?
a. Nó theo dõi và xác nhận nếu nhà nông có trách nhiệm về
những sai lầm.
b. Nó theo dõi và xác định khách hàng.
c. Nó theo dõi và xác định nguồn và nguyên nhân gây nhiễm bẩn
và thu hồi nếu có thể
d. Nó theo dõi và xác định sự không tuân thủ.
4. Tại sao việc giải quyết khiếu nại là một phần quan trọng của
quản lý GAP?
a. Nó khiến khách hàng hài lòng khi biết nhà sản xuất GAP có
trách nhiệm.
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b. Nó quảng bá thƣơng hiệu của công ty và chứng nhận.
c. Nó đào tạo nhân viên của công ty trở nên lịch sự.
d. Nó thừa nhận nếu có một vấn đề tồn tại, khắc phục vấn đề, và
ngăn chặn nó tái diễn.
5. Điều nào sau đây là hƣớng dẫn KHÔNG đúng đối với quản lý
nông trại và đánh giá rủi ro?
a. Xác định tất cả các vấn đề có khả năng phát sinh do việc sử
dụng khu đất.
b. Xác định tác động của hoạt động canh tác của nông trại đối với
môi trƣờng xung quanh.
c. Xác định các hoạt động để giảm thiểu cƣờng độ của vấn đề và
tác động khi chúng nảy sinh.
d. Xác định các hành động nhằm giảm bớt vấn đề và không làm
xáo trộn tình hình sao cho vấn đề rốt cuộc sẽ bị lãng quên.
6. Điều nào sau đây KHÔNG PHẢI là mục đích của Hiệp định
WTO SPS?
a. Việc bảo vệ nền kinh tế của một lãnh thổ khỏi những tác động
bất lợi của thƣơng mại quốc tế trong hệ thống thị trƣờng mở
thông qua việc thiết lập kiểm soát quy định quản lý về an toàn
thực phẩm.
b. Bảo vệ đời sống và sức khoẻ động, thực vật khỏi rủi ro nảy
sinh từ việc thâm nhập, nhiễm trùng, hoặc lây lan của sâu bọ,
bệnh dịch, các sinh vật mang bệnh hoặc sinh vật mang bệnh.
c. Bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ con ngƣời khỏi rủi ro nảy sinh
từ bệnh tật do động vật, cây cối hoặc sản phẩm của chúng hoặc
từ sự xâm nhập, nhiễm trùng và lây lan của sâu bọ.
d. Bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con ngƣời và động vật khỏi
rủi ro nảy sinh từ các chất phụ gia, chất gây ô nhiễm, độc tố và
các sinh vật gây bệnh có trong thực phẩm, đồ uống và thức ăn
gia súc.
7. Những khái nhiệm sản xuất thực phẩm nào sau đây KHÔNG
liên quan tới thực hiện GAP?
a. Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)
b. Sản xuất thực phẩm hữu cơ
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c. Quản lý sâu bọ tích hợp (IPM)
d. Quản lý cây trồng tích hợp (ICM)
8. Điều nào trong các công bố sau đây về việc thực hiện GAP
trong sản xuất thực phẩm an toàn là chính xác?
a. GAP không cho phép sử dụng thuốc trừ sâu hoá học trong
việc kiểm soát sâu bọ và dịch bệnh trên đồng.
b. GAP khuyến cáo sử dụng nƣớc thải thô làm nguyên liệu phân
bón bởi nó đƣợc coi là phân bón hữu cơ.
c. GAP khuyến cáo thực hành tốt nhất việc ứng dụng PPP trên
ruộng và xử lý thuốc trừ sâu.
d. GAP khuyến cáo sử dụng các sản phẩm cây trồng GMP trong
việc sử dụng PPP với các sản phẩm cây trồng thông thƣờng.
9. Trong quản lý kiểm soát sâu bệnh, điều nào sau đây là
chính xác?
a. Côn trùng gây hại là những khách chung tới thăm nông trại.
b. Côn trùng gây hại trên nông trại phải đƣợc diệt trừ thƣờng
xuyên nhằm ngăn chặn việc phá hoại mùa màng.
c. Thuốc trừ sâu là vòng bảo vệ đầu tiên trong việc quản lý côn
trùng gây hại
d. Áp dụng thuốc trừ sâu thƣờng xuyên sẽ giúp kiểm soát côn
trùng hiệu quả hơn.
10. Các công bố nào sau đây là đúng về áp dụng thuốc trừ sâu?
a. Chỉ sử dụng một loại thuốc trừ sâu thƣờng xuyên để giảm
thiểu sự tích tụ dƣ lƣợng trong cây trồng
b. Sử dụng một sản phẩm thuốc trừ sâu độc hại hơn với tỷ lệ pha
loãng thấp hơn để kiểm soát sâu bọ tốt hơn.
c. Sử dụng các sản phẩm trừ sâu ít độc hại hơn nhƣng tỷ lệ pha
loãng cao hơn để kiểm soát sâu bọ tốt hơn.
d. Chỉ sử dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu chọn lọc đƣợc khuyến
nghị và thực hiện theo hƣớng dẫn ghi trên nhãn.
<Đáp án>
1. b 2. a 3. c

4. d 5. d 6. a

7. b 8. c

9. a

10. d
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MÔ ĐUN 5
BÂO TỒN MÔI TRƯỜNG
5.1. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NÔNG TRẠI LÊN
MÔI TRƢỜNG
Hệ thống canh tác hiện đại đã có những bƣớc tiến lớn trong nỗ lực
tăng sản lƣợng lƣơng thực, gồm việc sử dụng hạt giống chất lƣợng
cao, công nghệ canh tác mới, ứng dụng phân hoá học hiệu quả nhằm
thúc đẩy cây trồng tăng trƣởng cũng nhƣ sản xuất với sản lƣợng cao
hơn, làm giảm sự phá hủy mùa màng bởi dịch bệnh và sâu bọ. Những
nỗ lực này là cần thiết để nuôi sống dân số thế giới ngày càng gia
tăng. Nhƣng cái giá phải trả cho những cải tiến này là: gây tác động
lớn tới môi trƣờng.

Hình 1. Phát thải Ô-xít Nitơ Mỹ
theo Nguồn. Tất cả các ước tính phát thải từ việc kiểm kê khí phát thải
và bồn rửa nhà kính Hoa Kỳ: 1990-2012
Cạnh tranh về nguồn tài nguyên khan hiếm, gồm đất đai và nƣớc,
đã là một vấn đề lâu dài trong lịch sử loài ngƣời. Trong thời hiện đại
cũng có những tranh chấp xem liệu những nguồn tài nguyên này có
nên đƣợc để yên để bảo vệ môi trƣờng không. Dân số thế giới gia tăng
132

và sự đô thị hoá ngày cảng mạnh đang đẩy đất nông nghiệp vào tình
trạng hệ sinh thái „mong manh‟. Đầu vào tổng hợp của việc sản xuất
cây trồng và các sản phẩm bảo vệ thực vật bao gồm thuốc diệt cỏ và
phân bón thải các dƣ lƣợng hoá chất vào đất, nƣớc và không khí là
những độc tố đối với sức khỏe con ngƣời, động vật và thực vật. Thực
hành cày bừa đất khiến đất bị nén và mất đi tầng đất mặt. Trồng cây
trên đồi làm tăng rủi ro xói mòn đất có thể gây tổn hại thêm các đƣờng
đất, đƣờng thuỷ tự nhiên. Việc khai hoang các khu vực rừng nguyên
sinh để trồng cây lƣơng thực làm xáo trộn sự cân bằng sinh thái và đa
dạng sinh học của động vật, côn trùng, thực vật và vi sinh vật.
Hậu quả của sự tàn phá mà con ngƣời đã gây ra đối với môi
trƣờng trong 150 năm qua đang trở nên ngày càng rõ rệt, Hiện nay,
chúng ta có các tác động của biến đổi khí hậu nhƣ sự nóng lên toàn
cầu, tăng mực nƣớc biển, axít hoá đại dƣơng và những điều kiện thời
tiết khó lƣờng, khắc nghiệt hơn những gì ta từng biết.

1 cây đang chết, tượng trưng cho tương lai ảm đạm ‘tiềm tàng’
của chúng ta
Chúng ta thƣờng nói thủ phạm thực sự phá huỷ môi trƣờng là khu
vực sản xuất với chất thải độc hại thải ra sông cũng nhƣ khí thải ra
không khí. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đại diện cho một trong
những ngƣời sử dụng tài nguyên thiên nhiên lớn nhất trên thế giới.
133

Thật không may và mỉa mai rằng, dù chúng ta có trồng thêm
nhiều cây và thực vật hơn bao giờ hết thì cũng chỉ làm hại tới môi
trƣờng. Thêm nữa, việc sử dụng đồ nhựa thƣờng bị chỉ trích bởi
những ngƣời ủng hộ môi trƣờng. Nhƣng hiện nay, hơn 90% vật liệu
hàng ngày của chúng ta là dựa trên vật liệu nhựa. Chặt cây lấy gỗ sử
dụng trong các lĩnh vực nhƣ xây dựng, đồ nội thất và in ấn đã trở
thành một thứ xa xỉ.
Không còn quay lại đƣợc từ cách sống mà ngƣời tiêu dùng mong
muốn sống. Sản xuất và bán lẻ thực phẩm sẽ đến từ các tập đoàn quốc
tế. Những hệ thống canh tác thông thƣờng hiện đại sẽ phát triển với sự
cải tiến công nghệ hơn nữa.
GAP đại diện cho cơ hội thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Với dân
số toàn cầu khoảng 7 tỷ, an ninh thực phẩm là một vấn đề quan trọng
hiện tại và sẽ chỉ gia tăng trong tƣơng lai. Vấn đề quan trọng của an
ninh thực phẩm này là cơ sở cho định nghĩa về nông nghiệp bền vững.
Nông nghiệp bền vững
Nông nghiệp bền vững là phƣơng pháp tiếp cận canh tác đáp ứng
nhu cầu thực phẩm an toàn, dinh dƣỡng và giá cả phải chăng cung
cấp cho dân số thế giới theo cách bảo tồn môi trƣờng và các nguồn
tài nguyên thiên thiên bằng cách tìm ra cách tối ƣu hoá kỹ năng và
công nghệ nhằm đạt đƣợc năng suất và lợi nhuận lâu dài của các
bên liên quan tới doanh nghiệp nông nghiệp. Điều này sẽ đảm bảo
rằng các thế hệ tƣơng lai cũng có thể đƣợc trải nhiệm sự thịnh
vƣợng hiện có của chúng ta.
5.2. MÔI TRƢỜNG GAP VÀ CHƢƠNG TRÌNH BẢO TỒN
NGUỒN TÀI NGUYÊN
Việc sử dụng nguồn tài nguyên đất và nƣớc cứ cho là không thể
tiếp tục hơn nữa. Các quốc gia phát triển đã bắt đầu khoanh vùng đất
đai trong nỗ lực quản lý dân số, sản xuất và canh tác cây lƣơng thực
gia tăng. Các vùng đất khác có thể có khả năng đƣợc giành cho trồng
rừng. Phân bố hiệu quả nguồn nƣớc trở nên ngày càng quan trọng.
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Phân tích lợi ích chi phí là cần thiết trƣớc khi cấp phép sử dụng các
nguồn lực cho trồng trọt và chăn nuôi.
Nhà nông tại các quốc gia đang phát triển hiện phải thực hiện
những nỗ lực tƣơng tự cho hệ thống trồng cây lƣơng thực của mình.
Họ phải tuân thủ luật pháp môi trƣờng bao gồm bảo vệ không khí và
khí quyển, đất, nƣớc, đa dạng sinh học và những vấn để môi trƣờng
khác. Đây là sự phát triển tích cực và các hành động tích luỹ của các
cá nhân nhà nông dân sẽ tạo ra tác động chính trên quy mô toàn cầu.

Các quốc gia phát triển đang phân định đất trồng rừng
Chứng nhận GAP Toàn cầu CPCC yêu cầu các nhà quản lý nông
trại xây dựng kế hoạch bảo tồn nông trại, kế hoạch hành động bằng
văn bản về việc bảo tồn hệ thực và động vật trong khu vực nông trại.
Mục tiêu của kế hoạch hành động này bao gồm việc bảo tồn các tài
nguyên thiên nhiên cũng nhƣ tăng cƣờng, duy trì sự đa dạng sinh học
trên nông trại. Kế hoạch hành động cần bao gồm các hoạt động nông
trại trong quản lý sâu bọ tích hợp và quản lý cây trồng tích hợp[26].
5.3. QUẢN LÝ LOÀI GÂY HẠI TÍCH HỢP (IPM)
Trƣớc khi triển khai thuốc trừ sâu hoá học tổng hợp, nhà nông
thực hiện các phƣơng pháp kiểm soát sâu và dịch bệnh dựa trên việc
quan sát hành vi của các sâu bọ và dịch bệnh và tác động của việc sử
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dụng các hợp chất hoá học tự nhiên. Nhà nông cũng nhận ra rằng môi
trƣờng xung quanh nông trại có tác động tới việc kiểm soát sâu bọ và
dịch bệnh. Nhà nông thực hiện việc quan sát đối với cây trồng có sâu
bọ, cây trồng chống sâu bọ, vệ sinh nông trại và các tác dụng có lợi
của các kỹ thuật canh tác tích hợp.
Hệ thống canh tác cây trồng hiện đại nhấn mạnh tới việc trồng
độc canh quy mô lớn, năng suất cao và trồng mật độ cao và đầu tƣ
nhiều vốn có xu hƣớng tiếp cận khác nhau tới việc kiểm soát sâu, dịch
bệnh. Nhiều nhà nông hiện coi sâu bọ là kẻ thù và dịch bệnh là sự xâm
nhập vào hệ thống sản xuất. Họ coi việc áp dụng hoá chất là một giải
pháp triệt để để tiêu diệt sâu bọ và các dịch bệnh cây trồng.
Nhƣợc điểm của việc sử dụng rộng rãi thiếu cân nhắc các thuốc
trừ sâu hoá học là chúng gây ra dƣ lƣợng hóa chất cao trên cây trồng.
Nhiều thuốc trừ sâu hóa học còn duy trì hiệu ứng của chúng trong thời
gian rất dài. Việc sử dụng liên tục cùng một loại thuốc trừ sâu hoá học
sẽ dẫn tới khả năng kháng sâu bọ của thuốc. Nhà nông không hiểu
rằng ngành công nghiệp hóa chất thuốc trừ sâu vẫn sẽ tiếp tục sử dụng
hoá chất mà không nhận thấy rằng các thuốc này đã không còn hiệu
quả. một số ngƣời thậm chí có thể tăng khối lƣợng thuốc trừ sâu khi
tin tƣởng một cách sai lầm rằng chúng sẽ có tác động mạnh mẽ hơn.

Côn trùng có lợi, như ong, làm những việc hữu ích cho nhà nông
bao gồm thụ phấn và kiểm soát sâu bọ.
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Việc áp dụng không đúng cách nhƣ vậy gây ra một loạt các vấn
đề đối với hệ sinh thái nông trại. Một số trong số các tác động này
bao gồm làm đảo lộn sự cân bằng sinh thái của sâu bọ trên nông trại,
phát sinh sâu bọ và dịch bệnh mới, tăng sức đề kháng của sâu bọ đối
với thuốc trừ sâu và tiêu diệt côn trùng có lợi nhƣ ong và các động
vật săn mồi.
“Xác định và chuẩn đoán các vấn đề sâu bọ và dịch bệnh là giải
quyết đƣợc nửa vấn đề” - Greenwood & Halstead
Quản lý sâu bọ tích hợp (IPM) là quá trình ra quyết định sử dụng
tất cả các chiến lƣợc quản lý sâu bọ sẵn có, gồm việc kiểm soát canh
tác, vật lý, sinh học, hoá học nhằm ngăn ngừa sâu bọ gây hại về mặt
kinh tế đồng thời giảm rủi ro cho sức khoẻ con ngƣời và môi trƣờng.
Phƣơng pháp tiếp cận IPM không cấm sử dụng thuốc trừ sâu tổng
hợp. Tuy nhiên, nó quy định rằng trƣớc khi sử dụng thuốc trừ sâu tổng
hợp, các phƣơng pháp quản lý sâu bọ không xâm lấn khác phải đƣợc
thực hiện từng bƣớc một.
Phƣơng pháp tiếp cận IPM đến quản lý sâu bọ và dịch bệnh
 Nhận biết vấn đề sâu bọ và dịch bệnh trƣớc khi nó phát sinh
(nhận thức)
 Hành động sớm nhằm ngăn chặn vấn đề (phòng ngừa)
 Hành động khắc phục nến vấn đề xảy ra (khắc phục)
Các bƣớc đối với phƣơng pháp quản lý sâu bọ không xâm lấn
1. Phòng ngừa và/hoặc ngăn chặn các sinh vật gây hại. Điều này
thƣờng đƣợc thực hiện tốt nhất bằng cách kết hợp những lựa
chọn sau:
 Luân canh/xen canh cây trồng
 Sử dụng các kỹ thuật canh tác phù hợp (ví dụ vệ sinh hạt giống,
đăng ký thời gian và mật độ gieo trồng, gieo hạt dƣới đất, bảo tồn
đất trồng trọt, cắt tỉa và gieo hạt trực tiếp)
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 Sử dụng hạt và vật liệu trồng trọt là giống kháng/chịu đƣợc sâu bọ
và chứng nhận đạt chuẩn khi thích hợp
 Cân bằng khả năng tăng trƣởng đất và quản lý nƣớc cũng nhƣ sử
dụng tối ƣu chất hữu cơ
 Ngăn ngừa sự lây lan của các sinh vật gây hại thông qua các biện
pháp vệ sinh và vệ sinh thực địa (ví dụ loại bỏ cây/bộ phận cây
trồng bị ảnh hƣởng; thƣờng xuyên làm sạch máy móc và thiết bị)
 Bảo vệ và tăng cƣờng những sinh vật có lợi quan trọng (ví dụ sử
dụng cơ sở hạ tầng sinh thái trong và ngoài khu vực sản xuất)
2. Sự xuất hiện của các sinh vật gây hại phải đƣợc theo dõi bằng các
phƣơng pháp và công cụ thích hợp, nếu có. Việc quan sát nhƣ vậy
đƣợc thực hiện trong các lĩnh vực và, ở nơi có thể, nên sử dụng các
hệ thống cảnh báo, dự báo và chẩn đoán sớm.
3. Quyết định liệu thuốc trừ sâu có cần đƣợc sử dụng để kiểm soát
sâu bọ không, có cần đƣợc thực hiện dựa trên những kết quả của
việc theo dõi tính hiệu quả của các phƣơng pháp tiếp cận và mức độ
chịu đựng đƣợc thuốc của sâu bọ không.
4. Thuốc trừ sâu hóa học tổng hợp chỉ nên đƣợc sử dụng nhƣ
phƣơng án cuối cùng khi không có sẵn các chất thay thế sinh học,
cấy vi khuẩn hay hóa chất phi tổng hợp, và việc sử dụng thuốc trừ
sâu này đƣợc chứng minh về mặt kinh tế.
5. Các loại thuốc trừ sâu đƣợc lựa chọn và áp dụng cần cụ thể đối
với các loại sâu bọ và dịch bệnh mục tiêu và cần có tác dụng phụ ít
nhất đối với sức khoẻ con ngƣời, sinh vật không nằm trong mục tiêu
và môi trƣờng.
6. Theo dõi sự thành công của các biện pháp quản lý sâu bọ đƣợc
ứng dụng.
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Các bƣớc ứng dụng thuốc trừ sâu tổng hợp
Nếu đƣợc khuyến cáo sử dụng thuốc sâu tổng hợp, thực hiện những
bƣớc sau đây trong chƣơng trình ứng dụng thuốc trừ sâu:
1. Xác định sâu bọ, dịch bệnh phá hoại mùa màng thông qua
các bƣớc:
 Lên danh sách sâu bọ
 Xác định các tác động của sự phá hoại trên cây trồng hoặc hệ
thực vật
 Đánh giá điều kiện cho sự xuất hiện, thời kỳ và các giai đoạn sinh
trƣởng của cây trồng
2. Lập danh sách thuốc trừ sâu đã đăng ký tại quốc gia đặt nông trại
và tại các quốc gia mà cây trồng đƣợc nhập khẩu. Chỉ ra sự tiếp tục
tồn tại và giới hạn dƣ lƣợng tối đa đối với mỗi nhóm hoá chất tại
mỗi quốc gia.
3. Lựa chọn thuốc trừ sâu phù hợp nhất cho sâu bọ (tránh thuốc trừ
sâu phổ rộng)
4. Lập các chƣơng trình áp dụng phun thuốc theo các mô hình sản
xuất và tăng trƣởng cây trồng. Thực hiện theo các khuyến nghị trên
nhãn thuốc trừ sâu.
5. Lập thành văn bản việc ứng dụng thuốc trừ sâu trong hồ sơ hoạt
động hằng ngày tại nông trại.
6. Theo dõi hành vi lây nhiễm của sâu bọ và xem liệu nó có tiếp tục
tồn tại hay giảm đi sau khi phun thuốc.
Trinh sát cây trồng là một trong những thành phần chính của
chƣơng trình IPM, với mục đích cung cấp thông tin chính xác về phát
triển sâu bọ và cây trồng đối với các sâu bọ chủ chốt và cách chúng
tác động tới cây trồng. Việc này bao gồm thông tin về thay đổi mùa
của khí hậu và môi trƣờng khi những thay đổi này có ảnh hƣởng quan
trọng tới vòng đời của sâu bọ, thói quen ăn và hành vi sinh sản.
Phòng ngừa sâu bọ là thành phần khác trong chƣơng trình IPM,
có thể đạt đƣợc thông qua sự phối hợp kiểm soát việc cấy vi khuẩn,
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vật lý và sinh học nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của sâu bọ gây thiệt
hại về kinh tế cho nhà nông. Thực hành nông trại sạch sẽ với việc loại
bỏ và xử lý chất thải thực vật nhằm ngăn ngừa việc tạo ra các mảnh
đất màu mỡ cho côn trùng gây hại và bệnh thực vật. Các phƣơng pháp
kiểm soát thuốc trừ sâu chỉ nên đƣợc sử dụng khi các kiểm soát ở trên
không còn tác dụng.

Sự phá hoại của sâu ăn bột
5.4. QUẢN LÝ CÂY TRỒNG TÍCH HỢP (ICM)
Mục tiêu của ICM là quản lý việc sản xuất cây trồng nhằm mang
lại một vụ mùa có chất lƣợng cao, có lợi nhuận theo cách duy trì và
nâng cao môi trƣờng sinh thái của toàn bộ nông trại cho động thực
vật hoang dã và cộng đồng trong và xung quanh nông trại. Khả năng
tạo ra vụ mùa thành công đòi hỏi sự tƣơng tác hoàn toàn về dinh
dƣỡng thực vật, quản lý đất, bảo vệ mùa màng, quản lý cây, luân
canh, quản lý nông trại và vệ sinh nông trại. Nhằm duy trì chu kỳ sản
xuất cây trồng đạt đƣợc chất lƣợng tƣơng tự với cùng một hiệu quả
hoạt động, quản lý tổ chức, quản lý chất thải và ô nhiễm, và quản lý
cảnh quan và động thực vật hoang dã cũng là sự đóng góp đáng kể
vào quá trình sản xuất.
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Mang sự đa dạng sinh học vào nông trại
Nhà nông đƣợc khuyến nghị không nên sử dụng việc trồng đơn
cây trên nông trại. Theo cách tiếp cận canh tác ICM, nhà nông đƣợc
khuyến khích trồng càng nhiều loại cây càng tốt để tạo sự đa dạng
sinh học trên cánh đồng của họ. Trong bức tranh bên trên, nhà nông
trồng xoài, nhƣng cũng kết hợp trồng sả xen kẽ. Sả có tác dụng ngăn
côn trùng gây hại tấn công cây xoài.
Các yêu cầu GAP đối với hoạt động quản lý cây trồng đòi hỏi các
đánh giá rủi ro đƣợc mô tả đối với các hoạt động nông trại có tác động
tới môi trƣờng nông trại và khu vực xung quanh nông trại.
5.4.1. Quản lý đất
Đất là nền tảng cơ bản để trồng cây. Độ phì nhiêu của đất là đặc
trƣng của cấu trúc vật lý và dinh dƣỡng hoá học có trong đất. Hoạt
động của các sinh vật, các vi sinh vật sống trong đất ảnh hƣởng tới
việc cây trồng có thể hấp thụ đƣợc bao nhiêu chất dinh dƣỡng cần
thiết cho sự tồn tại lành mạnh và vụ mùa thắng lợi.
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Xử lý rác thải nông trại
Đất màu mỡ tự nhiên có thể hỗ trợ cho mùa vụ cây trồng thắng
lợi, đặc biệt nếu đất màu mỡ liên tục đƣợc bổ sung một cách tự nhiên.
Chất dinh dƣỡng đất có thể bị mất đi thông qua việc khai thác thái quá
chất dinh dƣỡng của cây trồng lọc qua mƣa và tƣới quá mức cần thiết.
Tầng đất mặt màu mỡ của nông trại bị mất do xói mòn, mƣa và nƣớc
trên bề mặt chảy hoặc khi đất bị xói mòn quá mức. Ngăn ngừa việc
mất chất dinh dƣỡng đất bao gồm những phƣơng pháp sau:
 Tăng chất hữu cơ trong đất nhằm giữ nƣớc nếu tìm thấy đất cát
 Che phủ các khu vực tán cây để duy trì độ ẩm đất
 Duy trì lớp phủ bằng các tán lá cây ở các khu vực giữa các
hàng cây
 Tránh hệ thống tƣới tiêu nƣớc tràn đối với cây trồng
 Tạo ruộng bậc thang hoặc xây các đập để làm gián đoạn các
dòng chảy nhanh xuống dốc
Khi làm việc với đất sét có khả năng làm úng nƣớc, cần có hệ
thống thoát nƣớc để giải phóng nƣớc ứ đọng không mong muốn.
Quản lý đất yêu cầu hiểu đất trong nông trại, đƣợc thực hiện tốt
nhất với bản đồ đất. Bản đồ đất là sự mô tả địa lý cho thấy sự đa dạng
các loại đất và tính chất đất trong khu vực nông trại. Bản đồ đất cung
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cấp bức tranh cơ bản của điều kiện đất và loại đất có thể hỗ trợ nhà
nông cách thức tốt nhất để ngăn ngừa sói mòn đất hoặc khoan nƣớc và
các hành động có thể đƣợc thực hiện. Bản đồ đất đƣợc tạo ra với
những thông tin sau:
 Loại đất, kết cấu đất và độ pH của đất
 Hàm lƣợng chất hữu cơ
 Độ sâu của lớp đất mặt
 Kiểm tra sự hiện diện của tầng đất trũng hoặc lớp không
thấm nƣớc
Trong việc quản lý đất, nhà nông có thể thực hiện những biện
pháp sau để duy trì hoặc cải thiện điều kiện vật lý của đất:
1. Thực hành canh tác
 Giảm thiểu sự phá vỡ cấu trúc đất (cày bừa ít nhất có thể)
 Đánh giá điều kiện thời tiết và độ ẩm đất phù hợp với các yêu
cầu về nƣớc cho cây trồng để quyết định nhu cầu nƣớc cần có của
vụ mùa
2. Quản lý độ ẩm đất
 Xác định các khu vực có nguy cơ sói mòn đất và làm giảm nhẹ
các hoạt động thích hợp trong việc che phủ cây trồng, phủ cỏ lâu dài
và đê chống xói mòn đất dốc
 Xây dựng hệ thống thoát nƣớc khi cần thiết nhằm giảm lƣợng
nƣớc thừa
 Lập kế hoạch tƣới tiêu theo điều kiện thời tiết
 Giảm độ ẩm phân hữu cơ
 Biện pháp phòng ngừa trong ứng dụng vật liệu hữu cơ nhằm
tránh nhiễm bẩn nguồn nƣớc hoặc cộng đồng quanh nông trại.
5.4.2. Dinh dƣỡng cây trồng
Khi đất không thể hỗ trợ hiệu quả việc sản xuất cây trồng có lợi,
nhà nông có thể chọn sử dụng phân bón thêm cho cây trồng. Phân bón
có thể là hữu cơ hoặc hoá học. Phân bón hoá học có thể là các hợp
chất tự nhiên đƣợc khai thác với mục đích bón phân hoặc có thể đƣợc
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sản xuất. Cây trồng đòi hỏi các yếu tố cơ bản nhƣ các-bon, hyđrô, ôxy,
nitơ, phốt pho, kali, canxi, magiê và lƣu huỳnh. Các nguyên tố hóa
học có lợi cho việc phát triển cây trồng này đƣợc yêu cầu với số lƣợng
lớn nhằm nuôi dƣỡng sự phát triển ở dạng ion tan trong nƣớc mà chủ
yếu đƣợc hấp thụ bởi hệ thống rễ. Trong khi các ion tan trong nƣớc là
các chất dinh dƣỡng cho cây trồng, chúng có thể gây ra các mối nguy
hoá học cho con ngƣời. Bất kỳ sự dƣ thừa phân bón tổng hợp nào
không đƣợc hấp thụ bởi hệ thống rễ cây có thể tìm đƣờng vào các
nguồn nƣớc uống mà cộng đồng đƣa vào tiêu dùng.

Quả pitaya, thường được biết đến là quả thanh long.
Việc trồng thanh long thành công thể hiện kỹ năng của nhà nông
hiểu việc quản lý cây trồng.
Phân bón nitơ phân huỷ thành nitrat và đƣợc hấp thụ bởi hệ thống
rễ của cây trồng. Phân lân cũng vậy, mọi dƣ thừa nitrat hoặc phốt phát
từ phân bón tổng hợp hoặc hữu cơ không đƣợc cây trồng hấp thụ có
thể theo dòng nƣớc hạ lƣu, gây ra vấn đề môi trƣờng cho địa điểm nhƣ
tảo nở trong hồ nƣớc ngọt và môi trƣờng biển.
Việc sử dụng phân động vật làm phân bón cần đƣợc theo dõi để
đánh giá lƣợng phân động vật đƣợc sử dụng cho đất và lƣợng ẩm
trong phân thô. Sự phân huỷ chất dinh dƣỡng trong việc sử dụng phân
động vật cần phải đƣợc xác định.
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Các biện pháp duy trì và tăng cƣờng chất dinh dƣỡng trong đất
với tác động tối thiểu tới môi trƣờng gồm:
 Lập kế hoạch luân canh để tránh mất dinh dƣỡng
 Phân tích đất về tình trạng nitơ, phốt pho và kali để quyết định
lƣợng phân bón cần dùng.
 Quyết định ứng dụng nitơ và phốt pho cho các yêu cầu của cây
trồng để tránh nhiễm bẩn hoá học khi đổ đi, trào ra hoặc cố ý xả thải.
 Xác định sự đóng góp dinh dƣỡng từ phân động vật đƣợc sử
dụng cho cây trồng và tránh ô nhiễm kim loại nặng từ việc sử dụng
nƣớc thải.
 Giảm thiểu việc lọc nitrat và phốt pho; không áp dụng cho nƣớc
khoan từ dƣới mặt đất
 Tìm kiếm lời tƣ vấn chuyên môn về số lƣợng phân bón cần dùng
Ứng dụng phân hoá học và hữu cơ là để duy trì và tăng cƣờng
trạng thái dinh dƣỡng. Tuy nhiên, điều này cần đƣợc thực hành theo
cách bảo vệ quần thể động vật đất trong nông trại và khu vực xung
quanh nông trại.
5.4.3. Quản lý ô nhiễm và chất thải
Chất thải nông nghiệp đƣợc tạo ra từ hoạt động sản xuất cây
trồng. Chất thải có thể là hữu cơ hoặc vô cơ. Chất thải hữu cơ bao
gồm phân chuồng trại rắn, dƣ lƣợng cây trồng, chất thải cắt tỉa cây và
trang trí hàng rào. Chất thải vô cơ gồm chất thải dầu từ máy móc, máy
kéo, bao bì nguyên liệu đầu vào nông trại (túi phân, hộp PPP hoặc
chai, lọ), vật liệu bao bì cây trồng, v.v… Chất thải hoá học cũng đƣợc
tạo ra từ các sản phẩm bảo vệ thực vật, khí, dầu máy và hóa chất sử
dụng trong quá trình rửa, xử lý sau thu hoạch cây trồng. Một số chất
thải hữu cơ là nguồn có thể đƣợc chuyển đổi sang các dinh dƣỡng
thực vật mới, ví dụ trộn các phần thải ra do cắt tỉa dƣ lƣợng cây trồng
và các mảnh cắt tỉa thực vật thành phân bón. Một số chất thải vô cơ có
thể đƣợc tái sử dụng. Tuy nhiên, đa phần các chất thải hoá học về bản
chất đều độc hại và cần đƣợc giảm thiểu trong quá trình sản xuất
chúng thông qua việc sử dụng có trách nhiệm. Tham khảo Phụ lục 17.
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Ong xây tổ trên hốc cây và thu thập thức ăn từ nấm.
Bức tranh này thể hiện tính chất cộng sinh của cây trồng và côn trùng,
một ví dụ mà nhà nông muốn làm theo
Việc quản lý chất thải và ô nhiễm trên nông trại cần có cách tiếp
cận tối giảm bao gồm việc xem xét lại các thực hành hiện có, tránh
hoặc giảm chất thải, tái sử dụng chất thải, và tái chế những vật liệu
thải. Phần còn lại của vật liệu thải không thể đƣợc tái chế hoặc tái sử
dụng cần đƣợc loại bỏ một cách có trách nhiệm.
Một kế hoạch hành động là cần thiết trong chƣơng trình quản lý
chất thải và ô nhiễm. Khi xây dựng kế hoạch này, cần thực hiện những
biện pháp sau:
 Xác định tất cả những sản phẩm chất thải và nguồn ô nhiễm có
thể trong tất cả các hoạt động của nông trại
 Truyền đạt các rủi ro về ô nhiễm trong nông trại tới tất cả công
nhân của nông trại và họ cần phải làm gì để giảm thiểu ô nhiễm
 Tài liệu về kế hoạch hoạt động nông trại để tránh và/hoặc giảm
lãng phí và ô nhiễm
 Cung cấp đầy đủ cho việc thải bỏ chất thải
 Loại bỏ và dọn sạch tất cả các vật liệu thải/rác thải ra khỏi khu
vực sản xuất và khu vực lƣu giữ ngay lập tức
 Tất cả các chất thải hữu cơ cần đƣợc ủ phân. Cần thận trọng để
không có nguy cơ rủi ro về bệnh tật trong quá trình ủ phân.
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Chƣơng trình quản lý ô nhiễm và chất thải nông trại đƣợc quản lý
tốt sẽ tạo ra việc sử dụng tốt hơn nguồn tài nguyên và đầu vào nông trại.
Điều này cũng tạo ra hình ảnh trực quan tốt hơn cho nông trại đồng thời
đảm bảo tốt hơn cho khách đến thăm và công nhân nông trại.
5.4.4. Bảo tồn môi trƣờng
Hoạt động canh tác là sự thâm nhập vào môi trƣờng sống tự nhiên
và cảnh quan của môi trƣờng. Việc canh tác (đặc biệt là các thực hành
đơn canh) làm mất đi các loài thực và động vật bản địa và hạn chế đa
dạng sinh học của môi trƣờng. Quản lý động vật hoang dã và cảnh
quan của nông trại chỉ thể hiện một nỗ lực nhỏ để mang lại sự đa dạng
sinh học đã từng tồn tại.
Quản lý thông qua kế hoạch bảo tồn độc vật hoang dã có thể đƣợc
sử dụng để tăng cƣờng sự đa dạng về cấu trúc và đặc điểm cảnh quan
của đất đai và đƣợc hƣởng lợi từ sự phong phú và đa dạng của hệ thực
và động vật. Kế hoạch bảo tồn động vật hoang dã cần bao gồm các
sáng kiến và hoạt động sau:

Tiết kiệm rừng nhiệt đới - chúng ta không được thực hiện
các hoạt động nông nghiệp với chi phí của môi trường tự nhiên
 Nhà nông cần thực hiện đánh giá cơ bản về mức độ hiện tại, địa
điểm và điều kiện của hệ thực vật và động vật trên nông trại
 Cần lập một danh mục rõ ràng về các ƣu tiên và hoạt động để
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tăng cƣờng môi trƣờng sống cho động, thực vật và sự đa dạng sinh
học trên nông trại
 Cân nhắc việc chuyển đổi các địa điểm không hiệu quả của nông
trại thành các khu bảo tồn nhằm hỗ trợ hệ thực và động vật tự nhiên.
5.4.5. Quản lý năng lƣợng
Một phần lớn các hoạt động nông trại sử dụng năng lƣợng bao
gồm sử dụng xe cộ, máy móc, chiếu sáng, hệ thống làm mát hoặc đốt
nóng. Nếu xƣởng đóng gói và cơ sở vật chất kho lạnh gắn liền với khu
vực nông trại, sẽ có nhiều năng lƣợng hơn đƣợc sử dụng trong những
hoạt động này.
Việc sản xuất phân bón tổng hợp và các sản phẩm bảo vệ thực vật
tiêu tốn một lƣợng lớn năng lƣợng. Do đó, việc sử dụng những sản
phẩm này đóng vai trò lớn trong việc sử dụng hiệu quả năng lƣợng tại
nông trại. Nhiều năng lƣợng đƣợc sử dụng cho các hoạt động nông trại
có nguồn gốc từ nhiên liệu hoá thạch và đƣợc coi nhƣ là nguồn tài
nguyên không tái tạo.
Cách tiếp cận GAP để sử dụng năng lƣợng hiệu quả đòi hỏi giảm
thiểu việc sử dụng năng lƣợng, tối ƣu hóa cách thức sử dụng năng
lƣợng cũng nhƣ tìm kiếm nguồn năng lƣợng tái tạo đƣợc. Bởi nhiều
nhà nông không nhận ra hậu quả của việc sử dụng lãng phí năng
lƣợng, GAP mang lại nhận thức về vấn đề và giúp nhà nông trân quý
việc tiết kiệm mà họ có thể đạt đƣợc thông qua việc kết hợp các
phƣơng pháp bảo tồn năng lƣợng trong các hoạt động canh tác. Những
sáng kiến này bao gồm các nỗ lực sau:
 Giữ hồ sơ sử dụng năng lƣợng
 Nhận thức về địa điểm và cách thức năng lƣợng đƣợc tiêu thụ
trong các hoạt động nông trại và thay đổi dần dần các thiết bị nông
nghiệp thông qua việc lựa chọn và bảo trì nâng cao nhằm đạt hiệu quả
năng lƣợng tối ƣu.
 Xác định những nguồn năng lƣợng có thể thay thế (gió, sinh
khối, năng lƣợng mặt trời, chất thải động vật, dƣ lƣợng cây trồng,…)
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5.4.6. Quản lý nƣớc
Nƣớc là một yêu cầu cơ bản trong trồng trọt cây lƣơng thực.
Nhiều quốc gia có hệ thống kênh tƣới tiêu rất phức tạp, mạng nƣớc
tƣới từ các con sông chính chảy qua cả nƣớc. Ở các khu vực không có
kênh rạch, nhà nông khai thác nƣớc ngầm. Sự sẵn có của nƣớc từ hai
nguồn nƣớc này không thể đƣợc cho là đƣơng nhiên. Với sự thay đổi
khí hậu, lƣợng nƣớc chảy trong các dòng sông và mô hình dòng chảy
đã trở nên không thể đoán trƣớc. Nƣớc ngầm có thể cạn khô nếu nƣớc
mƣa không thấm đƣợc vào các hồ chứa ngầm.
Tiêu chuẩn GAP đòi hỏi nhà nông phải lƣu ý tính bền vững tự
nhiên của nguồn nƣớc canh tác. Nhà nông phải tuân thủ những tiêu
chuẩn quy định rằng việc khai thác nƣớc từ các nguồn nƣớc tự nhiên
phải đƣợc ƣớc lƣợng để không đƣợc làm cạn kiệt nguồn nƣớc này.
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MÔ ĐUN 6
SỨC KHỎE, SƯ AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA CÔNG NHÂN
6.1. SỨC KHOẺ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA CÔNG NHÂN
Nhà nông và công nhân nông trại đại diện cho xƣơng sống của
ngành nông nghiệp và chỉ thông qua nỗ lực lớn của họ mà cây trồng
đƣợc nuôi dƣỡng để đạt đƣợc chất lƣợng cao. Có nhiều mối nguy
liên quan tới công việc nông trại, và điều cốt yếu là các nông trại
nhận ra đƣợc tầm quan trọng của việc công nhân và công việc nông
trại hƣớng tới việc giảm thiểu cũng nhƣ loại bỏ các mối nguy này
nhằm bảo vệ họ.
Công nhân phải đƣợc đào tạo cách xử lý máy móc và hiểu đƣợc
những mối nguy liên quan tới hoạt động của họ. Ngoài ra, thuốc trừ
sâu và phân bón có thể ảnh hƣởng tới sức khoẻ công nhân và quan
trọng là áp dụng thuốc trừ sâu trên cây trồng đƣợc thực hiện chính
xác. Thuốc trừ sâu và phân bón là những hoá chất phức tạp và công
nhân phải đƣợc đào tạo để hiểu đƣợc những nguy hiểm mà họ đặt
ra cho cộng đồng xung quanh, cây trồng, môi trƣờng và bản thân
ngƣời công nhân. Việc đào tạo các công nhân nông trại cần đƣơc
coi là một quá trình liên tục và đƣợc cập nhật thƣờng xuyên với các
hƣớng dẫn mới cũng nhƣ nhắc nhở liên tục đối với công nhân về
các nguy hiểm đó.
6.1.1. Đánh giá rủi ro sức khoẻ và an toàn của công nhân
Sự nguy hiểm tiềm ẩn và rủi ro đối với sức khoẻ và sự an toàn của
công nhân nông trại có thể đƣợc nêu rõ nhất trong phân tích đánh giá
rủi ro của tất cả các hoạt động cũng nhƣ công việc nông trại thƣờng
nhật. Đánh giá rủi ro sẽ bao gồm các rủi ro tiềm ẩn liên quan tới công
việc nông trại nhƣ mô tả dƣới đây:
 Trong việc vận hành máy móc nông trại, công nhân gặp rủi ro
khi xử lý các bộ phận máy, dụng cụ sắc nhọn và thiết bị cơ giới. Ví
dụ, các mối nguy hiểm tiềm ẩn bao gồm cụt tay khi di chuyển các bộ
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phận máy móc, hít phải khí thải của động cơ và chấn thƣơng từ thiết
bị hỏng hóc.
 Trong việc xử lý sản phẩm phân bón và thuốc trừ sâu, hoá chất
có thể tiếp xúc với cơ thể công nhân (ví dụ tiếp xúc với mắt, hít phải
hoặc nuốt phải).
 Có những rủi ro liên quan tới canh tác nông nghiệp (tỉa cây, thu
hoạch từ cây cao, v.v…).
 Nếu mua máy móc, thiết bị hoặc các sản phẩm hoá học mới,
công nhân phải đƣợc đào tạo cách sử dụng chúng chính xác. Nếu quy
trình nông trại mới đƣợc thực hiện, công nhân phải đƣợc đào tạo thích
hợp về những hoạt động đó.
 Cần lập thành văn bản tần suất và mức độ nghiêm trọng của các
rủi ro cũng nhƣ tai nạn trên nông trại.
 Đối với mỗi rủi ro hoặc mối nguy hiểm tiềm ẩn, cần khuyến
nghị để giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy hiểm và thúc đẩy phát triển nơi
làm việc an toàn. Những khuyến nghị này cần dẫn tới việc thực hiện
các hành động cụ thể.
5 bƣớc đánh giá rủi ro
Bƣớc 1 - Xác định các mối nguy;
Bƣớc 2 - Quyết định ngƣời có thể bị tổn hại và nhƣ thế nào;
Bƣớc 3 - Đánh giá rủi ro và quyết định các biện pháp phòng ngừa;
Bƣớc 4 - Ghi lại các kết quả và thực hiện các hành động phản hồi;
Bƣớc 5 - Xem xét đánh giá rủi ro và cập nhật nếu cần thiết.
Để có giải thích chi tiết hơn về 5 bƣớc này, tham khảo phần 2.
6.1.2. Quy trình dạng văn bản về sức khoẻ và sự an toàn của
công nhân
Việc tạo ra tài liệu dạng văn bản về các quy trình an toàn và sức
khoẻ, đề cập đến các vấn đề đƣợc xác định trong đánh giá rủi ro sẽ
hƣớng dẫn có hiệu quả cho công nhân nông trại để thực hiện công việc
một cách an toàn. Quy trình về sức khoẻ và an toàn cần có những mục
tiêu sau:
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 Giải thích và minh hoạ cho công nhân cách vận hành thiết bị và
máy móc, sử dụng các sổ tay hƣớng dẫn vận hành. Công nhân nông
trại cần vận hành thiết bị và máy móc dƣới sự giám sát, trƣớc khi họ
đƣợc phép tự vận hành.
 Mỗi rủi ro đƣợc xác định trong đánh giá rủi ro phải đƣợc giải
quyết với các thủ tục về tai nạn và trƣờng hợp khẩn cấp. Các thủ tục
này cần bao gồm những thông tin sau đây: điện thoại liên lạc những
ngƣời có liên quan, bệnh viện, đồn cảnh sát, v.v…; vị trí lối thoát hiểm,
vị trí bình chữa cháy; quy trình dừng sự cố nƣớc, điện và khí đốt.
 Công nhân thƣờng xuyên xử lý thuốc trừ sâu cần đƣợc khám
sức khoẻ hàng năm
 Thông tin liên lạc và tiếp cận với hỗ trợ y tế cần có sẵn cho
công nhân nông trại
 Dụng cụ sơ cứu, an toàn khẩn cấp và nƣớc sạch đóng chai cần
có sẵn để sử dụng trong trƣờng hợp khẩn cấp.
 Nông trại cần sử dụng ít nhất một ngƣời đƣợc huấn luyện để
điều trị, sơ cứu trong trƣờng hợp xảy ra sự cố.
6.1.3. Đào tạo về sức khoẻ và sự an toàn của công nhân
Công nhân phải trải qua quá trình huấn luyện thể chất và trực
quan về các quy trình an toàn và sức khoẻ nhằm đảm bảo họ hiểu và
có thể thực hiện đƣợc những nhiệm vụ trong trƣờng hợp khẩn cấp nếu
có tai nạn xảy đến. Các bài tập đào tạo về an toàn cần đƣợc thực hiện
thƣờng niên cho mọi công nhân. Ghi chép việc thực hiện các bài tập
đào tạo và tên của các công nhân tham gia cần đƣợc lƣu trữ.
Việc đào tạo cần bao hồm hƣớng dẫn về cấp cứu và sơ cứu trong
trƣờng hợp ngƣời lao động vô tình nuốt hoặc hít phải thuốc trừ sâu
trong quá trình phun thuốc, nếu hoá chất tiếp xúc với mắt, hoặc nếu
công nhân bị thƣơng trong khi vận hành máy móc hoặc lái xe trong
nông trại. Vật liệu an toàn và quần áo bảo hộ cần đƣợc cung cấp và dễ
dàng đến với ngƣời lao động.
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6.2. VỆ SINH CÔNG NHÂN
Môi trƣờng làm việc sạch sẽ và vệ sinh tại nông trại sẽ tạo bầu
không khí đầy cảm hứng cho công nhân và khách đến làm việc. Nó
cũng sẽ giảm phạm vi bị ảnh hƣởng nhiễm bẩn thực phẩm trong các
sản phẩm cây trồng, và truyền bệnh lây nhiễm từ công nhân này sang
công nhân kia. Tuy nhiên, sự sạch sẽ và các thói quen vệ sinh cá nhân
của mọi ngƣời là không giống nhau. Do đó, tiêu chuẩn vệ sinh phải rõ
ràng và đƣợc đƣa ra theo cách lặp đi lặp lại nhiều lần, đồng thời các
công nhân nông trại cần đƣợc đào tạo về việc duy trì chúng. Ngoài
việc đào tạo, nhân công cần đƣợc cung cấp với tất cả đồ vật tiện dụng,
dụng cụ, thiết bị, và áo quần cần thiết để duy trì sự sạch sẽ trong khu
vực đóng gói và trong nông trại.
6.2.1. Đánh giá rủi ro đƣợc viết thành văn bản về sự sạch sẽ
và vệ sinh
Đánh giá rủi ro về sự sạch sẽ và vệ sinh bao gồm thói quen vệ
sinh cá nhân của công nhân, sức khoẻ của họ, và sự sạch sẽ của khu
vực đóng gói. Đánh giá rủi ro cũng bao gồm các thực hành vệ sinh của
ngƣời đóng gói khi xử lý sản phẩm cây trồng. Đánh giá có thể đƣợc
ứng dụng nhằm xác định loại đào tạo cần thiết để giáo dục công nhân
về thực hành sạch sẽ và vệ sinh. Tham khảo phụ lục 14.
6.2.2. Danh mục kiểm tra vệ sinh và sự sạch sẽ
Danh mục kiểm tra cần bao gồm:
 Danh sách đồ dùng, thiết bị, vật liệu làm sạch, quần áo bảo hộ,
v.v…
 Nhà vệ sinh sạch sẽ, khu vực rửa, và nƣớc sạch luôn có sẵn
 Kiểm tra vệ sinh cá nhân của công nhân
 Đặt các tấm áp phích, biểu ngữ ở các vị trị chiến lƣợc nhằm
nhắc nhở công nhân về sự cần thiết của thực hành sạch sẽ và vệ sinh.
Tham khảo Phụ lục 13.
6.2.3. Quy trình sạch sẽ và vệ sinh
Quy trình cần bao gồm các công việc sau:
153

 Thủ tục vệ sinh theo lịch trình nơi làm việc, nhà vệ sinh, khu
vực rửa và nơi nghỉ ngơi của công nhân, với các trách nhiệm đƣợc
giao cho công nhân và hồ sơ về công việc vệ sinh đã đƣợc thực hiện.
 Hồ sơ ghi chép việc đào tạo sự sạch sẽ và vệ sinh đƣợc thực
hiện hàng năm
 Hồ sơ kiểm soát loài gặm nhấm và sâu bọ ở khu vực đóng gói
 Tài liệu về các trƣờng hợp khi công nhân không duy trì đƣợc
các tiêu chuẩn vệ sinh và sự sạch sẽ và hồ sơ về các hình phạt đã áp
dụng đối với công nhân.
6.3. PHÖC LỢI NGƢỜI LAO ĐỘNG
6.1.3. Những Công ƣớc cơ bản về quyền của ngƣời lao động.
Các đơn vị của tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã xây dựng các
tiêu chuẩn lao động quốc tế đƣợc sử dụng nhƣ các công vụ pháp lý
trong việc đƣa ra các nguyên tắc cơ bản và quyền của ngƣời lao động
tại nơi làm việc. Các tiêu chuẩn lao động quốc tế có thể hoặc là các
Công ƣớc (là các hiệp ƣớc quốc tế ràng buộc pháp lý có thể đƣợc các
quốc gia thành viên ILO phê chuẩn) hoặc là các Khuyến nghị (các
hƣớng dẫn không ràng buộc). ILO đã xác định 8 Công ƣớc nền tảng
tạo thành các nguyên tắc và quyền cơ bản của ngƣời lao động gồm
những lĩnh vực sau:
 Sự tự do của Hiệp hội và sự công nhận có hiệu lực về quyền
thƣơng lƣợng tập thể;
 Loại bỏ tất cả các hình thức lao động bắt buộc hoặc cƣỡng bức;
 Bãi bỏ có hiệu lực về lao động trẻ em;
 Loại bỏ việc kỳ thị việc làm và nghề nghiệp
Các quốc gia thành viên ILO đã phê chuẩn 8 Công ƣớc cơ bản
này ở các mức độ khác nhau. Đối với tiêu chuẩn GAP, các điều kiện
tuyển dụng lao động của nông trại cần tuân thủ những quy định hiện
hành của địa phƣơng và quốc gia.
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Các Công ƣớc cơ bản về phúc lợi của ngƣời lao động
 Tự do của Hiệp hội và sự thừa nhận có hiệu lực về quyền Tổ chức
Hộ nghị 1948 (số 87)
 Quyền tổ chức và Công ƣớc thƣơng lƣợng tập thể, 1949 (số 98)
 Công ƣớc bắt buộc lao động, 1930 (số 29)
 Bãi bỏ Công ƣớc bắt buộc lao động, 1957 (Số 105)
 Công ƣớc về tuổi tối thiểu, 1973 (số 138)
 Các hình thức tồi tệ nhất của lao động của trẻ em năm 1999
(số 182)
 Công ƣớc về thù lao bình đẳng, 1951 (số 100)
 Công ƣớc phân biệt đối xử (về việc làm và nghề nghiệp), 1958
(số 111)
6.3.2. Trách nhiệm đối với sức khoẻ, sự an toàn và phúc lợi
của ngƣời lao động
Chƣơng trình GAP khuyến cáo rằng thành viên quản lý nông trại
đƣợc giao nhiệm vụ chăm lo cho sức khoẻ, an toàn và điều kiện phúc
lợi của mọi ngƣời lao động nông trại. Trách nhiệm của ngƣời đại diện
cho ngƣời lao động nông trại có thể bao gồm:
 Đảm bảo tuân thủ và thực hiện các quy định quốc gia và địa
phƣơng hiện hành, liên quan tới sức khoẻ, an toàn và phúc lợi ngƣời
lao động
 Thực hiện trao đổi thông tin 2 chiều thông qua các cuộc họp
giữa ban quản lý và ngƣời lao động, trong đó các vấn đề sức khoẻ, an
toàn và phúc lợi của ngƣời lao động đƣợc thảo luận công khai.
 Thực hiện thủ tục khiếu nại cho phép ngƣời lao động khiếu nại
chính thức với ban quản lý. Thủ tục khiếu nại cần xác định khung thời
gian mà ban quản lý thực hiện để giải quyết khiếu nại.
6.3.3. Tài liệu về hợp đồng lao động và việc trả lƣơng
Phải có thỏa thuận bằng văn bản dƣới dạng hợp đồng thuê lao
động giữa công nhân và nhà quản lý. Hợp đồng cần nêu rõ các điều
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khoản về việc thuê ngƣời làm đối với trách nhiệm công việc, tiền
lƣơng, lƣơng làm thêm giờ, giờ làm việc, giờ nghỉ ăn, ngày nghỉ, v.v...
Các Điều khoản cần tuân thủ các qui định của địa phƣơng và quốc gia
về mức lƣơng tối nhiểu, số giờ làm việc trong một tháng, tiền làm
thêm và số giờ làm thêm mỗi tháng.
Hƣớng dẫn về tài liệu
 01 bản sao hợp đồng thuê lao động cần đƣợc đƣa cho ngƣời lao
động giữ
 Ngƣời lao động toàn thời gian đƣợc hƣởng bảo hiểm, bồi
thƣờng tai nạn lao động
 Tất cả các hình thức thanh toán cho ngƣời lao động phải đƣợc
ghi lại dƣới dạng phiếu lƣơng, chuyển khoản ngân hàng,v.v…
 Các khoản thanh toán lƣơng, làm thêm giờ phải tuân theo hợp
đồng lao động đã ký kết
6.3.4. Khu vực ở tại chỗ
Nếu công nhân đƣợc cấp chỗ ở, khu vực ở phải đƣợc trang bị các
tiện ích cơ bản nhƣ điện, nƣớc, nhà vệ sinh, nội thất cơ bản và các
phƣơng tiện nấu ăn cơ bản.
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CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 3:
CÁC CÂU HỎI CHO MÔ ĐUN 5 & 6
1. Những nhà nông đã vô tình làm gì ảnh hƣởng tới môi trƣờng?
a. Thêm khí Nitơ vào không khí thông qua việc sử dụng phân
bón hoá học
b. Sản xuất thực phẩm để nuôi dân số ngày càng gia tăng
c. Nhận biết tác động của các hoạt động canh tác lên hệ sinh
thái.
d. Chấp nhận các thực hành IPM và ICM trong các kỹ thuật canh
tác của mình
2. Về tác động môi trƣờng, điều nào sau đây đúng đối với việc
quản lý canh tác cây lƣơng thực?
a. Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên để sản xuất lƣơng thực
phải đƣợc thực hiện một cách bền vững
b. Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên có thể liên tục hỗ trợ sản
xuất lƣơng thực nhiều hơn nhằm nuôi sống dân số thế giới
c. Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên đƣợc chứng minh bởi sự
tăng trƣởng kinh tế toàn cầu
d. Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất lƣơng thực
không thể bị cạn kiệt
3. Việc thực hành canh tác nào dƣới đây không phù hợp với kế
hoạch bảo tồn quản lý nông trại GAP?
a. Quản lý sâu bọ tích hợp (IPM)
b. Quản lý cây trồng tích hợp (ICM)
c. Tăng cƣờng đa dạng sinh học của hệ thống động, thực vật
trong nông trại
d. Tăng cƣờng canh tác cho năng suất cây trồng tốt hơn
4. Việc ngăn ngừa và/hoặc ngăn chặn các sinh vật gây hại có thể
đƣợc thực hiện bởi tất cả phƣơng án sau trừ một phƣơng án. Đó là
phƣơng án nào?
a. Luân canh/xen canh
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b. Sử dụng các kỹ thuật canh tác phù hợp (ví dụ vệ sinh hạt
giống, đăng ký ngày và mật độ gieo hạt, gieo hạt dƣới đất, bảo
tồn đất, tỉa cành và gieo hạt trực tiếp)
c. Sử dụng hoá chất trừ sâu độc hại nhất là hiệu quả nhất trong
việc kiểm soát sinh vật
d. Khi thích hợp, sử dụng cây trồng kháng/chịu đƣợc sâu bọ, giống
và nguyên vật liệu trồng cây đạt chuẩn/đƣợc chứng nhận.
5. Bảo vệ việc chống mất dinh dƣỡng đất gồm tất cả các phƣơng
pháp sau trừ một phƣơng pháp. Đó là phƣơng pháp nào?:
a. Che phủ lên các tán cây để duy trì độ ẩm đất
b. Thúc đẩy một hệ thống tƣới tiêu lƣơng thực cho cây trồng
c. Duy trì lớp phủ xanh ở các khu vực giữa các hàng cây
d. Tăng cƣờng chất hữu cơ trong đất để giữ nƣớc nếu tìm thấy đất
pha cát.
6. Việc quản lý kế hoạch bảo tồn động vật hoang dã GAP đƣợc thực
hiện nhằm đạt đƣợc tất cả các mục đích sau đây trừ một. một đó là gì?
a. Tăng cƣờng sự đa dạng loài
b. Tăng cƣờng sự đa dạng cấu trúc của đất đai và tính đặc biệt
của cảnh quan
c. Hƣởng lợi từ sự phong phú và đa dạng của hệ thực và động vật
d. Tăng cƣờng tiếp cận canh tác đơn canh để tăng năng suất cây
trồng
7. Phƣơng pháp tiếp cận nào sau đây KHÔNG PHẢI hệ thống
quản lý nƣớc bền vững đối với các nông trại GAP?
a. Lƣu ý về tính bền vững thiên nhiên của nguồn nƣớc canh tác
và đƣa ra các quyết định thích hợp về cây trồng
b. Đƣa vào hệ thống tƣới tiêu cho cây trồng
c. Tuân thủ các tiêu chuẩn địa phƣơng nhƣ việc khai thác nƣớc từ
nguồn với tốc độ không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nƣớc.
d. Không bao giờ lấy không nguồn nƣớc sẵn có từ các nguồn
nƣớc ngầm.
8. Tại sao sức khoẻ và sự an toàn của công nhân trở thành tiêu
chí quan trọng của GAP
158

a. Ngƣời tiêu dùng đang đấu tranh cho trách nhiệm giải trình lớn
hơn đối với phúc lợi và an toàn của công nhân
b. Phí bảo hiểm cho công nhân đã tăng lên trong những năm
gần đây
c. Công đoàn nông trại đang vận động hành lang để có bảo hiểm
nhiều hơn
d. Công đoàn nông trại đang có ảnh hƣởng chính trị lớn hơn
9. Thuốc trừ sâu và phân bón là các chất độc hại cho con ngƣời
và áp dụng thuốc trừ sâu trên cây trồng phải đƣợc thực hiện chính xác
nhằm ngăn chặn bất kỳ tác hại nào đối với ngƣời lao động. Điều nào
sau đây KHÔNG PHẢI là thực hành đƣợc khuyến nghị?
a. Cung cấp đào tạo về an toàn trong áp dụng thuốc trừ sâu cho
công nhân
b. Cung cấp quần áo bảo hộ cho việc sử dụng thuốc trừ sâu cho
công nhân
c. Chỉ đơn giản cung cấp gói bồi thƣờng bảo hiểm cao hơn cho
công nhân là đủ
d. Cung cấp đào tạo kỹ thuật về cách thức hoạt động của thuốc
trừ sâu
10. Mục nào trong danh mục kiểm tra sau KHÔNG thuộc quy
trình sạch sẽ và vệ sinh công nhân?
a. Thói quen làm sạch theo lịch trình của nơi làm việc, nhà vệ
sinh, khu vực rửa và các khu vực nghỉ ngơi của công nhân với
các trách nhiệm đƣợc giao cho mỗi công nhân và với hồ sơ về
công việc vệ sinh đã thực hiện
b. Hồ sơ về trình độ học vấn của công nhân
c. Hồ sơ về sự sạch sẽ và vệ sinh đƣợc thực hiện hàng năm
d. Hồ sơ về kiểm soát loài gặm nhấm và sâu bọ trong khu vực
đóng gói.

<Đáp án>
1. a 2. a

3. d 4. c

5. b 6. d 7. b 8. a

9. c

10. b
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MÔ ĐUN 7
HỆ THỐNG QUÂN LÝ CHẤT LƯỢNG (QMS)
Cuốn cẩm nang GAP là tập hợp các thực hành nông nghiệp tốt mà
nhà nông có thể làm chuẩn đối sánh so với các thực hành riêng của
mình. Yêu cầu đầu tiên của việc chấp nhận các thực hành GAP là nhu
cầu lƣu giữ hồ sơ. Nhà nông cũng cần phát triển một cẩm nang sản
xuất cây trồng về những gì họ trồng. Khi các chuyên gia có kinh
nghiệm trực tiếp về cây trồng của họ, nhà nông có thể dễ dàng tự tạo
ra các tài liệu hƣớng dẫn sản xuất cây trồng. Một ví dụ về tài liệu
hƣớng dẫn sản xuất cây trồng là tài liệu chu kỳ cây trồng giải thích
việc bón phân cần thiết, chăm sóc cây trồng hoặc tƣới tiêu. Là các
phần thiết yếu của hệ thống quản lý chất lƣợng, các sổ tay hƣớng dẫn
sản xuất cây trồng đƣợc biên soạn cùng với các tài liệu khác nhằm đƣa
ra một cuốn cẩm nang về chất lƣợng.
Hệ thống quản lý chất lƣợng (QMS) là các phƣơng tiện theo đó
việc kiểm soát đƣợc thực hiện trên tất cả các hoạt động có tác động tới
việc đạt đƣợc chất lƣợng và sự hài lòng của khách hàng. QMS là cần
thiết đối với các cụm nông trại. QMS thể hiện tình trạng hợp pháp của
các hoạt động kinh doanh, năng lực của các chuyên gia và nhà nông
cũng nhƣ tính hiệu quả trong việc giao trách nhiệm để duy trì sự tuân
thủ của nhóm nông trại với các tiêu chuẩn GAP.
Đối với một tổ hợp nhóm nông trại, mỗi thành viên của tổ hợp
nhóm làm việc độc lập trong việc theo dõi và kiểm soát công nhân của
mình. Tổ hợp nhóm nông trại đƣợc thành lập với mục đích quảng bá
sản phẩm nông trại của mình dƣới một tên hoặc một thƣơng hiệu.
Theo hệ thống GAP, tổ hợp nhóm nông trại phải kiểm soát trực tiếp
mỗi thành viện của tổ hợp nhóm và chức năng nhóm nhƣ một thực thể
quản lý kinh doanh để sản phẩm cây trồng của mình đƣợc công nhận
là sản phẩm đã đƣợc chứng nhận.
Để làm việc nhƣ một đơn vị, tổ hợp nhóm nông trại phải thiết lập
QMS có các cơ chế và quy trình theo dõi và kiểm soát toàn diện để
đảm bảo rằng mỗi thành viên tổ hợp nhóm làm việc hƣớng tới chiến
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lƣợc chung cũng nhƣ tuân thủ các tiêu chuẩn GAP. QMS xác định các
tiêu chuẩn làm việc chung và qui định chất lƣợng sản phẩm áp dụng
cho tất cả các thành viên tổ hợp nhóm. Việc một thành viên trong tổ
hợp nhóm không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của tiêu chuẩn chung có
thể làm tổn hại tới trách nhiệm giải trình của cả tổ hợp nhóm.
Các nhà nông cá thể thực hiện các tiêu chuẩn GAP trên nông trại
của mình không yêu cầu QMS vì nông trại và nhà nông là một thực
thể pháp lý. Nhà nông quản lý nông trại của riêng mình theo hệ thống
GAP có thể vận hành với sự kiểm soát đầy đủ đối với công nhân nông
trại. Việc đào tạo công nhân nông trại về các thực hành GAP có thể
đƣợc thực hiện bởi nhà nông hoặc chuyên gia đào tạo. Các nhà nông
cá thể chỉ cần đăng ký nông trại với chính quyền để thực hiện các hoạt
động kinh doanh một cách hợp pháp.
7.1. PHÁT TRIỂN QMS CHO TỔ HỢP NHÓM NÔNG TRẠI
QMS là một công cụ để kết hợp các nguồn lực của các tổ hợp
nhóm nông trại và vận hành việc kinh doanh nhƣ một thực thể, chia sẻ
mục tiêu chung tuân thủ với các quy định và cung cấp sản phẩm, dịch
vụ chất lƣợng cao cho khách hàng.
GAP và các bên liên quan của chuỗi cung ứng sản xuất
thực phẩm
Điều quan trọng là tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng
sản xuất thực phẩm thực hiện và hỗ trợ các nguyên tắc GAP nhằm
duy trì niềm tin ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm.
Các cam kết đối với các bên liên quan của tổ hợp nhóm
nông trại
1. Duy trì niềm tin ngƣời tiêu dùng về chất lƣợng và an toàn thực phẩm
2. Giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi trƣờng, bảo tồn thiên
nhiên và động vật hoang dã
3. Giảm việc sử dụng hóa chất nông nghiệp
4. Cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên
5. Đảm bảo thái độ có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn của
công nhân.
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QMS đƣợc sử dụng bởi một tổ hợp nhóm nông trại cần gồm
những công cụ quản lý và quy trình vận hành sau:
 Quản trị pháp lý của tổ hợp nhóm
 Cơ cấu tổ chức cho tổ hợp nhóm
 Hợp đồng giữa các thành viên nhóm và tổ hợp nhóm
 Cẩm nang chất lƣợng (ví dụ nhƣ các công bố về chính sách, quy
trình vận hành…)
 Quản lý hành chính (ví dụ nhƣ việc đăng ký các thành viên
nhóm, kiểm soát tài liệu, hƣớng dẫn công việc, lƣu giữ hồ sơ, quản lý
QMS,…)
7.1.1. Quản trị pháp lý
Tổ hợp nhóm phải đăng ký tổ chức với chính quyền nhƣ một thực
thể kinh doanh để tiến hành hợp pháp việc sản xuất nông nghiệp và
các hoạt động thƣơng mại nhóm. Để làm nhƣ vậy, tổ hợp nhóm bị
ràng buộc bởi luật pháp và các quy định quốc gia. Những sự cố nhiễm
bẩn hoặc sự cố môi trƣờng có thể dẫn tới các hậu quả do các cơ quan
chính phủ hoặc thi hành pháp luật xác định. Đăng ký các tài liệu chứa
các thông tin nhƣ tên tổ hợp nhóm, địa chỉ tổ hợp nhóm, các thành
viên ban quản lý, cách thức liên lạc và tên sản phẩm. Ngoài việc đăng
ký các tài liệu, tổ hợp nhóm phải có sơ đồ tổ chức mô tả vai trò của
từng thành viên của ban quản lý trong việc kiểm soát các hoạt động
của tổ hợp nhóm.
7.1.2. Cơ cấu tổ chức của tổ hợp nhóm
Sơ đồ tổ chức của tổ hợp nhóm mô tả cơ cấu, gồm ban quản lý và
các vai trò cá nhân và trách nhiệm của ban và các thành viên,. Lãnh
đạo có trách nhiệm đƣa ra các quyết định liên quan tới các tiêu chuẩn
GAP áp dụng cho toàn tổ hợp nhóm. Cố vấn kỹ thuật cũng nhƣ các
chuyên gia đào tạo,ngƣời tƣơng tác với các thành viên nhóm về các
vấn đề kỹ thuật nông trại cũng đƣơc xác định trong sơ đồ tổ chức. Tên
và trách nhiệm của những ngƣời liên quan tới từng hoạt động cần
đƣợc xác định rõ ràng. Tham khảo Phụ lục 18.
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7.1.3. Hợp đồng giữa các thành viên nhóm và tổ hợp nhóm
Quan trọng là có hợp đồng đƣợc ký kết giữa thành viên nhóm và
đại diện lãnh đạo tổ hợp nhóm. Hợp đồng là tài liệu pháp lý. Hợp
đồng giữa các thành viên nhóm và tổ hợp nhóm là sự cam kết mang
tính ràng buộc nhằm duy trì các nguyên tắc của và tuân thủ với GAP.
Hợp đồng cũng bảo vệ các bên trong trƣờng hợp xảy ra tranh chấp.
Hợp đồng cần có những thông tin sau:
 Chữ ký của các bên, tên và ngày tháng
 Tên tổ hợp nhóm, địa chỉ, nhận dạng pháp lý (hồ sơ đăng ký)
 Tên các thành viên nhóm, địa chỉ, thông tin liên hệ, chi tiết nông
trại (cây trồng, địa điểm, diện tích,v.v…) và khả năng sản xuất của
khu vực nông trại
 Các thành viên tổ hợp nhóm phải có đăng ký/ tài liệu pháp lý để
quản lý nông trại của mình
 Cam kết từ tổ hợp nhóm tuân thủ các tiêu chuẩn GAP
 Thỏa thuận tuân thủ các quy trình, chính sách và tƣ vấn kỹ thuật
dạng văn bản của tổ hợp nhóm
 Các điều khoản của thỏa thuận về sản xuất, lịch trình sản xuất,
số lƣợng cung ứng, chất lƣợng, giá thành sản phẩm, điều khoản thanh
toán, tiếp thị sản phẩm,v.v…
 Điều khoản phạt đối với các thành viên tổ hợp nhóm trong trƣờng
hợp không tuân thủ các điểm kiểm soát tới hạn của tiêu chuẩn GAP.
Điều khoản phạt có thể gồm cảnh báo, các mức độ không tuân thủ, cấm
tham gia tổ hợp nhóm trong một khoảng thời gian nhất định,…
Một hợp đồng đƣợc ký kết thể hiện sự cam kết chặt chẽ giữa các
bên nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn GAP. Điều khoản phạt là rào cản có
lợi chống lại bất kỳ thành viên nào xem nhẹ việc tuân thủ tiêu chí của
tiêu chuẩn GAP. Điều khoản phạt cũng giúp cho tổ hợp nhóm phân xử
các phán xét công bằng nếu bất kỳ thành viên nào không tuân thủ tiêu
chí. Các hành động pháp lý có thể đƣợc thực hiện trong sự cố chơi xấu
dẫn tới trƣờng hợp nhiễm bẩn nghiêm trọng.
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7.1.4. Cẩm nang chất lƣợng
Cẩm nang chất lƣợng là tài liệu chính thức của tổ hợp nhóm, nó
chi tiết hóa hoạt động của QMS và cách thức tổ chức thƣc hiện hoạt
động kinh doanh. Cẩm nang chất lƣợng là duy nhất đối với mỗi tổ
chức bởi vì mỗi nhóm thực hiện hoạt động kinh doanh một cách khác
nhau. Tất cả các thành viên của tổ hợp nhóm cần tham khảo tài liệu
hƣớng dẫn về các hoạt động kinh doanh thƣờng nhật của tổ hợp nhóm.
Thông thƣờng, cẩm nang chất lƣợng bao gồm những nội dung sau:
 Các chính sách và mục tiêu của tổ hợp nhóm. Chi tiết chính
sách chất lƣợng về cách tổ hợp nhóm làm hài lòng khách hàng thông
qua chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ của mình. Điều này bao gồm công
bố về tầm nhìn hoặc sứ mệnh.
 Cẩm nang chất lƣợng thể hiện vai trò và trách nhiệm của văn
phòng trong hệ thống kiểm soát chất lƣợng (ví dụ nhƣ cơ cấu tổ chức
của tổ hợp nhóm, lãnh đạo tổ hợp nhóm chịu trách nhiệm cung cấp
hƣớng dẫn và các cá nhân chịu trách nhiệm về công việc trong tổ chức).
 Mô tả chi tiết về việc thực hành canh tác cây trồng, quy trình và
mọi nguồn liên quan tới việc sản xuất cây trồng chất lƣợng cao. Thực
hành canh tác cây trồng đƣợc chi tiết hóa ở đây phục vụ nhƣ một quy
phạm thực hành mà tất cả các nhà nông trong tổ hợp nhóm phải tuân
thủ. Điều này gồm vai trò, thông tin đƣa tới các thành viên tổ hợp
nhóm và sự tƣơng tác thƣờng xuyên với các thành viên tổ hợp nhóm
của tƣ vấn kỹ thuật.
 Vai trò và trách nhiệm của các thành viên tổ hợp nhóm. Trách
nhiệm gồm lƣu giữ hồ sơ và trao đổi thông tin.
 Mô tả cách thức các sản phẩm cây trồng chung đƣợc thu hoạch
cũng nhƣ cơ chế tiếp thị các sản phẩm của mùa vụ. Tham khảo Phụ
lục 19 và Phụ lục 20.
7.1.5. Kiểm soát tài liệu
Dòng chảy của các hƣớng dẫn và thông tin giữa tổ hợp nhóm và
các thành viên nông trại cần đƣợc viết dƣới dạng văn bản để giúp
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tham chiếu tài liệu sau này. Những tài liệu này cũng đóng vai trò là
bằng chứng của việc chuyển giao thông tin này. Trong trƣờng hợp cần
cập nhật, thay thế hoặc loại bỏ tài liệu, một quy trình kiểm soát là cần
thiết để đảm bảo rằng tài liệu chính xác đƣợc đƣa tới cho các thành
viên tổ hợp nhóm đồng thời tài liệu cũ đƣợc rút lại hoặc loại bỏ.
Hệ thống kiểm soát tài liệu này cho phép duy trì hồ sơ và tình
trạng tài liệu. Theo hệ thống, những thông tin sau cần đƣợc lƣu giữ:
 Tên tài liệu, mã số tài liệu, ngày ghi tài liệu, chủ đề và ngƣời ủy
quyền phân phối
 Ngƣời nhận, ngày nhận, ký nhận và phƣơng thức chuyển giao
tài liệu
 Tài liệu đƣợc cập nhật cần có mã số ghi trên tài liệu. Sự thay đổi
phiên bản cũ có thể xảy ra, hoặc một tài liệu mới có thể đƣợc đính
kèm với tài liệu cũ và giữ trong một thƣ mục
 Tất cả các tài liệu cần đƣợc xem xét, cập nhật và thay đổi
thƣờng xuyên bởi cá nhân có thẩm quyền
 Lý do thay đổi tài liệu cần đƣợc ghi chép và thông báo cho
ngƣời nhận
Các tài liệu đƣợc phát hành cho tổ hợp nhóm phải tới từ phòng
hành chính và phải đƣợc ký bởi chỉ một ngƣời có thẩm quyền. Điều
này là để tránh chồng chéo công việc và chỉ dẫn đối với các thành
viên nhóm.
7.1.6. Kiểm soát hồ sơ
Việc lƣu giữ hồ sơ cung cấp bằng chứng về công việc đã đƣợc
thực hiện phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn . Các hồ sơ ghi chép
là hữu dụng đối với các thành viên tổ hợp nhóm nhƣ một công cụ
giám sát.
QMS yêu cầu một quy trình đƣợc văn bản hóa phải đƣợc thiết lập
để kiểm soát hồ sơ. Quy trình cần bao gồm tên của hồ sơ, ngày, mã số,
ngày và địa điểm lƣu trữ. Hồ sơ cần đƣợc lƣu trữ ở địa điểm an toàn
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nơi chúng có thể đƣợc lấy ra một cách dễ dàng và nhanh chóng, và sẵn
có trong quá trình đánh giá. Hồ sơ phải đƣợc lƣu bằng một ngôn ngữ
chung, đƣợc viết rõ ràng, có chữ ký ngƣời làm hồ sơ và đƣợc giữ
trong vòng 2 năm.
7.1.7. Đăng ký của các thành viên thuộc tổ hợp nhóm
Danh sách thành viên là hồ sơ chính thức của những nhà nông
tham gia chƣơng trình GAP. Danh sách cần gồm tên, địa chỉ, số điện
thoại liên lạc của nhà nông. Thêm vào đó, địa chỉ, diện tích, cây
trồng cũng nhƣ khả năng sản xuất của nông trại cũng cần đƣợc lƣu
trong hồ sơ.
7.2. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Đánh giá nội bộ tổ hợp nhóm là 'đánh giá bên thứ nhất' đối với tổ
chức và xác định mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp lý và hợp đồng
cũng nhƣ các tiêu chí tuân thủ GAP. Việc đánh giá nội bộ cũng xác
định xem liệu QMS đã đƣợc thực hiện và duy trì một cách hiệu quả
chƣa. Đánh giá nội bộ đƣợc thực hiện bởi một đánh giá viên nội bộ
độc lập để theo dõi và kiểm tra tài liệu (dữ liệu, hồ sơ, hoạt động và
kết quả hoạt động) đồng thời đánh giá nó một cách khách quan để xác
định mức độ mà các tiêu chí đánh giá của các tiêu chuẩn GAP đƣợc
thực hiện. Bài kiểm tra nội bộ đƣợc thực hiện bằng cách sử dụng một
danh mục kiểm tra dựa trên các tiêu chí tuân thủ và những yêu cầu
đƣợc trình bày trong cẩm nang GAP này.
7.2.1. Kiểm soát sự không tuân thủ các tiêu chí và yêu cầu
tuân thủ GAP
Đánh giá nội bộ là một quá trình đƣợc lên kế hoạch và lập thành
văn bản để có bằng chứng cho việc đánh giá khách quan về việc tuân
thủ các tiêu chí đánh giá. Khi bằng chứng đánh giá không sẵn có hoặc
đầy đủ, việc đánh giá không thể đƣợc thực hiện và việc tuân thủ
không thể đƣợc xác nhận.
Việc không tuân thủ các yêu cầu khác nhau đƣa đến các mức độ
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rủi ro khác nhau. Chƣơng trình GAP có các định nghĩa và mức độ
tuân thủ khác nhau, đƣợc phân loại là chính, phụ hoặc đề xuất. Các
tiêu chí tuân thủ chính phải đƣợc hoàn thành đầy đủ. Có sự linh hoạt
đối với các tiêu chí tuân thủ phụ. Các tiêu chí tuân thủ đề xuất đƣợc
khuyến khích hoàn thành vì chúng hữu ích cho nhà nông trong việc
đạt đƣợc các hoạt động cũng nhƣ quản lý chất lƣợng nông trại tốt hơn.
Mức độ đánh giá của mỗi chƣơng trình GAP đƣợc xác định bởi số
lƣợng các tiêu chí chính cho đánh giá và sự nhân nhƣợng đối với các
tiêu chí tuân thủ phụ. Chƣơng trình GAP rất nghiêm ngặt không nhất
thiết phải là tốt nhất. Mục đích của chƣơng trình sẽ không đạt đƣợc
nếu những ngƣời tham gia chỉ đơn giản là không thể tuân thủ các yêu
cầu. Chƣơng trình GAP phù hợp nhất đối với mỗi cộng đồng cần phản
ánh năng lực của các nhà sản xuất trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn
của chƣơng trình.
7.2.2. Những biện pháp khắc phục và phòng ngừa
Các tổ hợp nhóm phải thực hiện các biện pháp khắc phục và thiết
lập các biện pháp phòng ngừa để khắc phục bất kỳ sự không tuân thủ
nào với các yêu cầu GAP trong tổ hợp nhóm. Quá trình này đòi hỏi
phải xác định các yếu điểm trong hoạt động và quản lý của tổ hợp
nhóm và tìm cách để cải thiện.
Tổ hợp nhóm đƣợc đánh giá đã đƣợc cho một khoảng thời gian
hợp lý cho quá trình này. Sau khi nhận đƣợc báo cáo hoạt động khắc
phục, Lãnh đạo tổ hợp nhóm đƣợc yêu cầu điều tra vấn đề, xác định
nguyên nhân, quyết định hành động khắc phục thích hợp, ngày thực
hiện mục tiêu, và thực hiện hành động khắc phục. Tham khảo Phụ
lục 21.
7.3. ĐÀO TẠO VÀ TƢ VẤN KỸ THUẬT
Hầu hết các nhà nông đã có kiến thức và kỹ năng tuyệt vời trong
các lĩnh vực canh tác cây trồng của họ. Tuy nhiên, một số nhà nông có
thể cần đƣợc hƣớng dẫn nhiều hơn về các khía cạnh kỹ thuật của
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GAP, đặc biệt là nếu chúng liên quan đến các yếu tố đầu vào hóa học
hoặc sinh học. Việc đào tạo và tƣ vấn kỹ thuật nhƣ vậy là những thành
tố quan trọng của QMS đối với cả cá nhân ngƣời nông dân hoặc đối
với các tổ hợp nhóm muốn triển khai thực hành GAP.
Các mô đun đào tạo và tƣ vấn kỹ thuật phải đƣợc thực hiện chỉ
bởi một ngƣời có trình độ hoặc đƣợc đào tạo về lĩnh vực đƣợc xác
định. Việc đào tạo và tƣ vấn kỹ thuật cho nông dân phải tuân theo các
nguyên tắc về an toàn thực phẩm và bảo tồn môi trƣờng nhƣ đã đề cập
trong cuốn cẩm nang GAP.
7.4. TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC
Hệ thống truy nguyên nguồn gốc của chuỗi sản xuất cây trồng là
khả năng xác minh nguồn gốc của sản phẩm cây trồng cũng nhƣ khả
năng theo dõi sự phân bố của sản phẩm sau thu hoạch từ nông trại.
Điều này bao gồm các địa điểm của ngƣời trồng và nông trại thông
qua tất cả các giai đoạn của chuỗi, bao gồm sản xuất, chế biến, phân
phối và tới tay ngƣời tiêu dùng cuối cùng. QMS yêu cầu hệ thống truy
nguyên nguồn gốc phải hoạt động trong quá trình sản xuất và phân
phối sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng. Tất cả các hồ sơ và tài liệu của hệ
thống truy nguyên nguồn gốc phải tiếp cận đƣợc và luôn sẵn sàng khi
có yêu cầu của bất kỳ bên liên quan nào của chuỗi.
7.5. THU HỒI VÀ QUY TRÌNH THU HỒI
Việc xác định sản phẩm và hệ thống truy nguyên nguồn gốc tạo
điều kiện cho thu hồi nhanh chóng và hiệu quả các sản phẩm bị nhiễm
bẩn từ dây chuyền sản xuất và thị trƣờng. Điều
này giảm thiểu sự tiếp xúc của sản phẩm bị nhiễm bẩn tới ngƣời
lao động và ngƣời tiêu dùng. QMS cần có quy trình thu hồi và thu hồi
theo các tiêu chuẩn của cẩm nang GAP. Nhà sản xuất, nhà phân phối
và ngƣời nhận hàng đều phải biết về quy trình và phải hiểu đƣợc các
giai đoạn liên quan tới việc thu hồi. Tham khảo Phụ lục 22.
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7.6. QUY TRÌNH KHIẾU NẠI
Khả năng của tổ hợp nhóm giải quyết hiệu quả những khiếu nại
cho thấy rằng tổ chức đang quản lý một hệ thống minh bạch. Điều này
làm tăng sự tin tƣởng của ngƣời tiêu dùng theo cách mà sản phẩm
đƣợc sản xuất và cung cấp. QMS yêu cầu quản lý cấp cao của tổ chức
tham gia vào các quy trình khiếu nại. Các giải pháp và nghị quyết đối
với các khiếu nại cần đƣợc lập thành văn bản.
Khách hàng tiêu dùng của tổ hợp nhóm yêu cầu các sản phẩm cây
trồng cung cấp tới họ đƣợc xác nhận về an toàn và vệ sinh. Một QMS
đƣợc thiết kế tốt hỗ trợ tổ hợp nhóm trong việc quản lý và kiểm soát
việc kinh doanh của họ và trong việc đạt đƣợc chất lƣợng cây trồng
đáp ứng các tiêu chuẩn GAP. QMS cần đƣợc thiết kế để đạt đƣợc và
duy trì tiêu chuẩn chất lƣợng đƣợc khách hàng công nhận và tin cậy.
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CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 4:
CÁC CÂU HỎI CHO MÔ ĐUN 7
1. Điều nào sau đây mô tả đúng nhất về hệ thống quản lý chất
lƣợng nông trại (QMS)?
a. Phƣơng tiện kiểm soát đƣợc thực hiện trên tất cả các hoạt
động nông trại
b. Hệ thống cho phép kiểm soát hoạt động nông trại ảnh hƣởng
tới chất lƣợng cần đạt
c. Hệ thống cho phép kiểm soát hoạt động nông trại ảnh hƣởng
tới sự hài lòng khách hàng cần đạt
d. Tất cả những điều trên
2. Điều nào sau đây KHÔNG áp dụng cho QMS?
a. Quản trị pháp lý của tổ hợp nhóm
b. Cơ cấu tổ chức của tổ hợp nhóm
c. Nhận trợ cấp tài chính trong xúc tiến xuất khẩu của tổ hợp nhóm
d. Cẩm nang quản lý cho quá trình sản xuất của tổ hợp nhóm
3. Yếu tố nào sau đây của hợp đồng giữa tổ hợp nhóm và các
thành viên nhóm không liên quan tới QMS?
a. Qui mô và khả năng sản xuất của nông trại
b. Nền tảng kinh tế xã hội của các thành viên tổ hợp nhóm
c. Chữ ký kèm tên và ngày của các bên ký kết hợp đồng
d. Thỏa thuận tuân thủ các quy trình, chính sách và tƣ vấn kỹ
thuật dạng văn bản của tổ hợp nhóm.
4. Những loại quá trình nào sau đây KHÔNG áp dụng cho cẩm
nang chất lƣợng của QMS?
a. Tổ hợp nhóm tiếp cận việc đảm bảo kinh phí hoạt động từ cơ
quan có thẩm quyền
b. Chính sách chất lƣợng và mục tiêu của tổ hợp nhóm
c. Hệ thống kiểm soát chất lƣợng thông qua vai trò và trách
nhiệm của cơ quan hành chính
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d. Mô tả chi tiết về các thực hành và qui trình canh tác cây trồng
liên quan tới việc sản xuất sản phẩm cây trồng chất lƣợng cao.
5. Tại sao đánh giá nội bộ giới hạn đối với các hoạt động QMS
của tổ hợp nhóm?
a. Đánh giá nội bộ là cách xác định mức độ phù hợp và tuân thủ
của các thành viên tổ hợp nhóm với QMS
b. Đánh giá nội bộ là cách xác định lợi ích có đƣợc của tổ hợp
nhóm có thể đƣợc phân phối giữa các thành viên
c. Đánh giá nội bộ là cách có hiệu quả loại bỏ các thành viên của
tổ hợp nhóm do họ không tuân thủ QMS
d. Đánh giá nội bộ là cách có hiệu quả để loại bỏ việc không tuân
thủ trƣớc khi đánh giá viên bên ngoài nhận thấy vấn đề

<Đáp án>
1. d

2. c

3. b

4. a

5. a
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BÀI KIỂM TRA CUỐI
Lƣu ý: Bài kiểm tra này gồm 50 câu, mỗi câu trả lời đúng đƣợc 2
điểm. Tổng số điểm là 100. Điểm đạt là 70 trở lên.
1. Điều nào sau đây KHÔNG phải lý do hợp lý về việc GAP có
liên quan tới hệ thống sản xuất thực phẩm mà ta có hiện nay?
a. GAP là một hệ thống có thể tiếp cận đƣợc đối với các nhà sản
xuất nhỏ
b. GAP là ví dụ điển hình cho hệ thống sản xuất thực phẩm bền
vững là điều khẩn thiết cho tƣơng lai
c. GAP là ví dụ điển hình cho hệ thống sản xuất thực phẩm an
toàn cho ngƣời sử dụng
d. GAP là phƣơng pháp tiếp cận sản xuất đảm bảo tăng thu nhập
cho các hộ nông dân nhỏ
2. Thông qua việc chấp nhận hệ thống canh tác GAP, nhà nông
học đƣợc điều gì tạo ra tác động tích cực?
a. Nhà nông học cách bảo tồn môi trƣờng và sinh thái nông trại
đồng thời liên tục sản xuất cây trồng chất lƣợng cao
b. Nhà nông học cách sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hơn nhằm sản
xuất cây trồng chất lƣợng cao hơn
c. Nhà nông học cách sử dụng nhiều phân bón hơn nhằm tăng
năng suất cây trồng
d. Nhà nông học cách khai thác tối đa khả năng đất trong mỗi chu
kỳ cây trồng
3. Nguyên tắc hƣớng dẫn GAP cơ bản trong sản xuất cây trồng
thực phẩm là gì?
a. Đạt đƣợc năng suất cao (ví dụ sản lƣợng trên cây trồng hoặc
sản lƣợng cây trồng trên một đơn vị đất)
b. Đạt đƣợc giá cây trồng cao
c. Đạt đƣợc sự đảm bảo an toàn thực phẩm và sản xuất bền vững
d. Đạt đƣợc chất lƣợng thẩm mỹ tốt nhất cho cây trồng
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4. Khái niệm nào dƣới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc đặc
trƣng của GAP?
a. Đất bảo tồn rừng cần đƣợc phát triển cho canh tác thƣơng mại
và tăng trƣởng kinh tế
b. An toàn thực phẩm là quyền của ngƣời tiêu dùng
c. Canh tác bền vững là quan trọng để bảo vệ tƣơng lai cho nhà
nông.
d. Đánh giá rủi ro không dễ dàng nhƣng là một hệ thống hiệu quả
để đảm bảo an toàn thực phẩm
5. Các bên liên quan nào sau đây của chuỗi cung ứng có thể gây
ảnh hƣớng lớn nhất tới việc sản xuất thực phẩm an toàn?
a. Nhà nông
b. Công ty thuốc trừ sâu
c. Nhà bán lẻ/siêu thị
d. Ngƣời tiêu dùng
6. Chính sách nào sau đây là rào cản thƣơng mại?
a. Kiểm soát biên giới đối với việc nhập khẩu thực vật, sản phẩm
động vật nhiễm bệnh
b. Phát triển các tiêu chuẩn về các biện pháp kiểm dịch động
thực vật
c. Yêu cầu về GAP Toàn cầu và các tiêu chuẩn HACCP đối với
các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu
d. Kiểm soát biên giới đối với mặt hàng thực phẩm tƣơng tự đƣợc
trồng tại 2 quốc gia chung biên giới
7. Khi cân nhắc các nguyên tắc hƣớng dẫn GAP, phƣơng pháp
tiếp cận nào sau đây là có lý bền vững nhất?
a. An ninh thực phẩm là quan trọng hơn tất cả các ƣu tiên khác.
b. Tăng thu nhập của các hộ nông dân nhỏ và vùng nông thôn là
nguyên tắc hƣớng dẫn cốt lõi
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c. Cần có sự cân bằng giữa an toàn thực phẩm và lợi ích kinh tế
cho nhà nông
d. An toàn thực phẩm và sản xuất nông nghiệp bền vững nên là
các nguyên tắc hƣớng dẫn cốt lõi
8. Hiện tƣợng nào sau đây KHÔNG gây ra bất kỳ thay đổi nào
trong việc sản xuất và tiêu thụ thực phẩm hiện nay?
a. Đô thị hóa
b. Kiểm soát pháp luật nhiều hơn trên thị trƣờng
c. Tăng thu nhập của ngƣời tiêu dùng trong các nền kinh tế mới
nổi
d. Sự nổi lên của siêu thị nhƣ là các tập đoàn cạnh tranh quốc tế
9. Vấn đề an toàn thực phẩm nào là mối quan tâm lớn nhất của
ngƣời tiêu dùng?
a. Chất lƣợng vật chất của sản phẩm
b. Bao bì thích hợp cho sản phẩm
c. Mức dƣ lƣợng thuốc trừ sâu trong sản phẩm
d. Tất cả những điều trên
10. Mục tiêu chính của GAP ASEAN là gì?
a. Tạo thuận lợi cho sự hài hòa các chƣơng trình GAP quốc gia
trong khu vực ASEAN
b. Bảo vệ phúc lợi của công nhân nông trại trong khu vực ASEAN
c. Bảo vệ môi trƣờng khỏi sự ô nhiễm trong khu vực ASEAN
d. Không ý nào đúng
11. Ai là ngƣời chèo lái GAP và GAP Toàn cầu tại Đức và Châu Âu?
a. Nhà bán lẻ và các công ty dịch vụ thực phẩm
b. Các tổ chúc phi chính phủ và truyền thông\
c. Chính phủ và các nhà quản lý
d. Không ý nào đúng
12. Công việc chứng nhận GAP toàn cầu đƣợc thực hiện nhƣ
thế nào?
a. Chứng nhận bên thứ ba đƣợc công nhận
174

b. Tự đánh giá
c. Kiểm soát bên ngoài thông qua các siêu thị
d. Các siêu thị yêu cầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn GAP
13. Nhiều hộ nông dân nhỏ và ở vùng nông thôn phàn nàn rằng
họ không thể thực hiện canh tác GAP bởi thiếu vốn và nguồn lực.
Làm thế nào để vƣợt qua vấn đề này một cách tốt nhất?
a. Cung cấp cho nhà nông nhiều ƣu đãi tài chính hơn để mua
đƣợc nhiều nguyên liệu đầu vào hơn
b. Cung cấp cho nhà nông nhiều máy móc và công cụ hiện đại
hơn trong công nghệ sau thu hoạch
c. Cung cấp cho nhà nông khả năng tiếp cận cán bộ khuyến nông
GAP có trình độ
d. Quy định canh tác GAP là bắt buộc đối với các nhà nông này.
14. Nhà nông có thể hƣởng lợi từ chứng nhận GAP Toàn cầu cho
cây trồng của họ bởi những nguyên nhân nào sau đây?:
a. Chứng nhận cung cấp cơ hội tiếp cận thị trƣờng nhiều hơn đối
với cây trồng
b. Chứng nhận mang lại uy tín tốt nhất về chất lƣợng cây trồng
c. Chứng nhận cung cấp giá thành tốt hơn cho cây trồng
d. Chứng nhận đảm bảo bán đƣợc sản phẩm cây trồng tại các thị
trƣờng bán lẻ đắt đỏ nhất
15. Điều nào sau đây KHÔNG phải lợi ích của chứng nhận GAP
Toàn cầu?
a. Cải thiện hoạt động và quản lý nông trại
b. Đảm bảo gia tăng giá sản phẩm trong thị trƣờng EU
c. Mở ra kênh tiếp cận thƣơng mại với những siêu thị đƣợc thành
lập tại EU
d. Tăng trƣởng tiềm năng trong sản lƣợng và chất lƣợng sản xuất
16. Công bố nào sau đây là đúng về việc thực hiện GAP ở các hộ
nông dân nhỏ và vùng nông thôn?
a. Họ sẽ không bao giờ hiểu GAP là gì
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b. Họ không biết đọc và viết, bởi vậy họ không liên quan
c. GAP làm giảm sức cạnh tranh của họ
d. GAP là một bƣớc khác đối với họ nhằm tăng giá trị cho việc
sản xuất của mình.
17. Yêu cầu của siêu thị về chứng nhận GAP mang lại lợi ích cho
hộ nông dân nhỏ và thuộc vùng nông thôn nhƣ thế nào?
a. Siêu thị sẽ ƣu tiên tìm nguồn thực phẩm tƣơi trực tiếp từ các
nông trại GAP
b. Yêu cầu của chứng nhận GAP sẽ giảm số lƣợng những hộ nông
dân nhỏ và thuộc vùng nông thôn cạnh tranh trên thị trƣờng
c. Yêu cầu của Siêu thị luôn gây bất lợi cho những hộ nông dân
nhỏ và thuộc vùng nông thôn
d. Siêu thị sẽ có thể thu đƣợc sản phẩm thực phẩm chất lƣợng
hơn từ các hộ nông dân nhỏ và thuộc vùng nông thôn mà
không cần trả thêm cho họ
18. Yếu tố nào sau đây tác động ít nhất tới sự thay đổi xu hƣớng
tiêu thụ thực phẩm của ngƣời tiêu dùng hiện nay?
a. Đô thị hóa - nhiều ngƣời sống hơn ở thành phố tại những tòa
nhà cao tầng có bếp nhỏ hơn
b. Thay đổi lối sống của ngƣời tiêu dùng thành thị khiến nhu cầu
về thực phẩm ăn nhanh và tiện lợi lớn hơn
c. Phụ nữ độc lập về tài chính và có thể tự do đƣa gia quyết định
mua hàng của mình
d. Nhiều ngƣời tiêu dùng vẫn bám víu vào lối sống truyền thống
dù đã lỗi thời
19. Nhà nông nhỏ thƣờng thiếu năng lực tham gia chuỗi cung ứng
chủ đạo. Cách tiếp cận nào sau đây là bền vững nhất để giải quyết vấn
đề này?
a. Hỗ trợ họ bằng cách mang chợ tới nông trại
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b. Hỗ trợ giá tại cổng nông trại cho nhà nông nhằm giúp họ cạnh
tranh với những đối thủ lớn hơn
c. Hỗ trợ họ về kỹ thuật về sản xuất đƣợc chứng nhận GAP và
thiết lập mối liên kết hiệu quả tới thị trƣờng
d. Hỗ trợ họ tài chính để chi trả cho chứng nhận GAP
20. Những xu hƣớng mới nhất của GAP và GAP Toàn cầu tại
Nông nghiệp Đức là gì?
a. Tăng tính minh bạch trong chuỗi cung ứng thông qua ứng
dụng cơ sở dữ liệu
b. Yêu cầu mới về dấu vết các-bon
c. Sản phẩm đƣợc sản xuất theo tiêu chuẩn thƣơng mại công bằng
d. Ngƣời tiêu dùng yêu cầu nhiều qui định thƣơng mại nghiêm
khắc hơn từ các quốc gia đang phát triển
21. Công bố nào sau đây là sai?
a. Đạt đƣợc chứng nhận GAP Toàn cầu giúp thúc đẩy việc tiếp
cận thị trƣờng
b. Lập chuẩn đối sánh các chƣơng trình GAP quốc gia với GAP
Toàn cầu là cách thúc đẩy sự công nhận
c. Phát triển các chƣơng trình GAP quốc gia cho phép sự tham
gia một cách toàn diện hơn của các nhà sản xuất nhỏ.
d. Phát triển chƣơng trình GAP quốc gia cần tập trung vào đảm
bảo an toàn thực phẩm chỉ đối với những sản phẩm xuất khẩu.
22. Những công bố nào sau đây liên quan đến chứng nhận GAP
Toàn cầu là đúng?
a. Chứng nhận GAP Toàn cầu chỉ là chứng chỉ cho những nhà
bán lẻ đƣợc công nhận tại EU
b. GAP Toàn cầu là sáng kiến của doanh nghiệp cho doanh nghiệp
c. Chứng nhận GAP Toàn cầu chỉ dành cho mục đích xuất khẩu
d. Chứng nhận GAP Toàn cầu quan trọng hơn những quy tắc an
toàn bắt buộc tại EU
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23. Xu hƣớng quốc gia nào sau dây KHÔNG làm trầm trọng hóa
các tác động của thay đổi khí hậu?
a. Đô thị hóa
b. Tăng thu nhập ngƣời tiêu dùng
c. Tăng tiêu thụ thịt
d. Thúc đẩy nhận thức về quyền của ngƣời tiêu dùng.
24. Điều nào sau đây duy trì quá trình phát triển chƣơng trình
GAP quốc gia?
a. Tiếp cận thị trƣờng tốt hơn đối với sản phẩm đƣợc chứng nhận.
b. Nhận đƣợc giá cao cho sản phẩm
c. Tăng năng suất nông trại
d. Không ý nào đúng
25. Chiến lƣợc thực thi nào sau đây là hiệu quả và tốn kém nhất
để kiểm soát sự tuân thủ an toàn thực phẩm?
a. Kiểm soát từ các tổ chức giám sát phi chính phủ (NGO)
b. Các quy định bắt buộc của chính phủ
c. Thúc đẩy nhận thức tiêu dùng cho trẻ em ở trƣờng
d. Kiểm soát từ các tổ chức giám sát dựa trên ngƣời tiêu dùng
26. Công bố nào sau đây KHÔNG thể hiện một cách tin tƣởng sự
đảm bảo an toàn thực phẩm?
a. An toàn thực phẩm đƣợc đảm bảo nếu tất cả các mối nguy đã
biết đƣợc loại bỏ
b. An toàn thực phẩm đƣợc đảm bảo nếu chƣơng trình GAP quốc
gia là bắt buộc
c. An toàn thực phẩm đƣợc đảm bảo nếu quy trình an toàn đƣợc
tuân thủ một cách cẩn thận thấu đáo.
d. An toàn thực phẩm đƣợc đảm bảo nếu ngƣời tiêu dùng tin vào
chƣơng trình an toàn thực phẩm.
27. Công bố nào sau đây KHÔNG PHẢI là một bƣớc trong xây
dựng đánh giá rủi ro?
a. Nhận diện mối nguy
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b. Xác định rủi ro liên quan
c. Đánh giá rủi ro và quyết định biện pháp phòng ngừa
d. Đặt hình phạt nặng lên các nhà xuất khẩu mỗi khi họ không
tuân thủ các quy tắc an toàn thực phẩm.
28. Công bố nào sau đây không đúng về việc giám sát an toàn
thực phẩm?
a. Các nhà quản lý của chính phủ có hiệu quả hơn trong giám sát
việc tuân thủ an toàn thực phẩm.
b. Trách nhiệm an toàn thực phẩm hiện ảnh hƣởng tới tất cả các
bên liên quan trong chuỗi cung ứng thực phẩm
c. Các nhà xuất khẩu hiện đƣợc cảnh báo ngăn ngừa mối nguy
nhiễm bẩn tại mỗi điểm kiểm soát tới hạn trong chuỗi cung
ứng thực phẩm
d. Chấp nhận khuôn khổ chuỗi thực phẩm làm thuận lợi cho
phƣơng pháp tiếp cận định hƣớng ngƣời tiêu dùng, giám sát và
kiểm soát trong sản xuất và hệ thống an toàn thực phẩm
29. Công bố nào sau đây là đúng về khái niệm 'ngƣời trung gian'?
a. Ngƣời trung gian chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề an
toàn thực phẩm tại mỗi quốc gia
b. Xỏa bỏ ngƣời trung gian sẽ giải quyết các vấn đề đảm bảo an
toàn thực phẩm trên thị trƣờng
c. Ngƣời trung gian đóng vai trò là ngƣời chơi trong chuỗi
cung ứng
d. Mục tiêu chính của ngƣời trung gian là cải thiện các hộ nông
dân nhỏ
30. Công bố nào sau đây là đúng về nông nghiệp bền vững?
a. Nông nghiệp bền vững là khái niệm chỉ liên quan tới các nhà
sản xuất lớn
b. Nông nghiệp bền vững chỉ liên quan tới các quốc gia phát triển
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c. Nông nghiệp bền vững liên quan đến sản xuất thực phẩm cho
tƣơng lại
d. Nông nghiệp bền vững sẽ tăng chi phí sản xuất cho hộ nông
dân nhỏ
31. Quy trình giải quyết khiếu nại là một phần quan trọng trong
quản lý GAP là quy trình nhƣ thế nào?
a. Quy trình giúp nhà nông nhận biết, khắc phục vấn đề và ngăn
chặn chúng tái diễn
b. Quy trình giúp khách hàng hài lòng bằng cách đảm bảo với họ
rằng nhà sản xuất GAP có trách nhiệm
c. Quy trình thúc đẩy thƣơng hiệu của công ty và chứng nhận
d. Quy trình đào tạo nhân viên công ty trở nên lịch sự
32. Trong khi thực hiện các bài tập đánh giá rủi ro cho một nông
trại mới thành lập, điều nào sau đây là kết quả quan trọng nhất liên
quan tới việc sử dụng khu đất trƣớc đó?
a. Nhà nông có thể lên kế hoạch chiến lƣợc tiếp thị cho nông
trại mới
b. Nhà nông có thể tiếp cận rủi ro về phạm lỗi tƣơng tự nhƣ
những ngƣời chủ trƣớc
c. Nhà nông có thể tiếp cận rủi ro về mầm bệnh hoặc nhiễm bẩn
hóa chất trong đất từ lần sử dụng đất trƣớc đó
d. Nhà nông có thể tiếp cận với rủi ro về biến đổi khí hậu tác
động lên nông trại mới.
33. Điều nào sau đây KHÔNG PHẢI là hƣớng dẫn chính xác về
quản lý khu đất nông trại và đánh giá rủi ro.?
a. Xác định tất cả những vấn đề tiềm tàng phát sinh do sử dụng
đất của khu đất
b. Xác định các tác động của hoạt động canh tác lên môi trƣờng
xung quanh
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c. Thực hiện hành động kiềm chế vấn đề để cuối cùng nó bị
lãng quên
d. Thực hiện hoạt động làm giảm thiểu cƣờng độ và tác động của
vấn đề khi nó nảy sinh.
34. Trong áp dụng thuốc sâu, thực hành nào sau đây đƣợc coi là
chấp nhận đƣợc?
a. Chỉ sử dụng một sản phẩm thuốc trừ sâu nhằm giảm thiểu sự
tích tụ dƣ lƣợng trên cây trồng
b. Chỉ sử dụng những loại thuốc trừ sâu đƣợc khuyến nghị và
tuân theo tỷ lệ pha loãng nhƣ trên nhãn bao bì
c. Sử dụng loại thuốc trừ sâu độc hơn nhƣng với tỷ lệ pha loãng
thấp hơn để kiểm soát sâu bọ tốt hơn
d. Sử dụng sản phẩm thuốc trừ sâu ít độc hơn nhƣng với tỷ lệ pha
loãng cao hơn để kiểm soát sâu bọ tốt hơn
35. GAP khuyến nghị các thực hành tốt nhất cho ứng dụng PPP
trên ruộng và xử lý thuốc trừ sâu. Thực hành nào sau đây KHÔNG
đƣợc khuyến nghị khi chuẩn bị sử dụng PPP trên đồng ruộng?
a. Các thực hành IPM cần đƣợc giới thiệu và sử dụng trƣớc khi sử
dụng thuốc trừ sâu hóa học để kiểm soát sâu bọ và dịch bệnh
b. Hồ sơ cần đƣợc lƣu giữ với tài liệu tham khảo cho áp dụng tại
nông trại, thông tin về nhãn thuốc trừ sâu, điều kiện tăng trƣởng
cây trồng/thực vật và giải trình về sự lựa chọn thuốc trừ sâu.
c. Tƣ vấn kỹ thuật có trình độ cần có trách nhiệm khuyến nghị
thuốc trừ sâu chính xác đƣợc sử dụng cho vấn đề sâu bọ
d. Nhà nông cần hỏi hàng xóm xem họ dùng PPP gì rồi bắt chƣớc
áp dụng nếu họ thực hiện thành công hơn trong các thực hành
của mình.
36. Phƣơng pháp tiếp cận sản xuất thực phẩm nào sau đây đƣợc
chấp nhận trong thực thi GAP?
a. Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)
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b. Quản lý sâu bọ tích hợp (IPM)\
c. Quản lý cây trồng tích hợp (ICM)
d. Tất cả đều đúng.
37. Việc quản lý canh tác cây lƣơng thực liên quan tới các động
môi trƣờng phải cân nhắc những phƣơng pháp tiếp cận nào sau đây?
a. Tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất thực phẩm phải
đƣợc thực hiện một cách bền vững
b. Tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên cần hỗ trợ nhiều hơn cho sản
xuất thực phẩm nhằm nuôi sống dân số thế giới
c. Tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên đƣợc giải thích bởi sự tăng
trƣờng cao hơn của nền kinh tế toàn cầu
d. Tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên đối với sản xuất thực phẩm là
không không thể cạn kiệt
38. Điều nào sau đây KHÔNG PHẢI là mục tiêu quản lý của kế
hoạch bảo tồn các động vật hoang dã GAP?
a. Tăng cƣờng phƣơng pháp tiếp cận đơn canh nhằm tăng năng
suất cây trồng
b. Tăng cƣờng tính đa dạng và tính đồng nhất loài
c. Tăng cƣờng tính đa dạng của cấu trúc đất và tính đặc biệt của
cảnh quan
d. Hƣởng lợi từ sự phong phú và đa dạng của các loại thực,
động vật
39. Thực hành nào sau đây KHÔNG phải là thực hành đƣợc
khuyến cáo trong việc quản lý sử dụng thuốc trừ sâu GAP?
a. Cung cấp đào tạo an toàn về việc áp dụng thuốc trừ sâu cho
công nhân.
b. Cung cấp quần áo bảo hộ đối với công nhân khi sử dụng thuốc
trừ sâu
c. Cung cấp một cơ chế tiền lƣơng cao hơn đối với các công
nhân xử lý sử dụng thuốc trừ sâu.
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d. Cung cấp đào tạo kỹ thuật về cách thức hoạt động của thuốc
trừ sâu.
40. Thực hành nào sau đây KHÔNG đƣợc chấp nhận trong hệ
thống quản lý nƣớc bền vững đối với các nông trại GAP?
a. Nhà nông phải chú ý đến tính bền vững tự nhiên của nguồn
nƣớc trong canh tác cây trồng. Do đó, họ phải đƣa ra quyết
định về sự phù hợp của cây đƣợc trồng.
b. Hệ thống tƣới tiêu nƣớc tràn truyền thống cho cây trồng cần
đƣợc duy trì giống nhƣ cách nó đã đƣợc thực hiện qua nhiều
thế hệ.
c. Tiêu chuẩn địa phƣơng cần đƣợc tuân thủ sao cho việc khai
thác nƣớc từ nguồn phải ở mức không làm cạn kiệt nguồn
nƣớc tự nhiên.
d. Sự sẵn có của nƣớc từ các nguồn dƣới lòng đất không thể bị
lạm dụng
41. Đâu là mục tiêu đánh giá nội bộ của QMS đối với tổ hợp nhóm?
a. Đánh giá nội bộ là một cách để xác định xem cách lợi ích của
tổ hợp nhóm kiếm đƣợc cần đƣợc phân bổ giữa các thành viên
tổ hợp nhóm nhƣ thế nào.
b. Đánh giá nội bộ là một cách hiệu quả để từ chối các thành viên
từ tổ hợp nhóm do không tuân thủ QMS.
c. Đánh giá nội bộ là cách hiệu quả để loại bỏ việc không tuân
thủ trƣớc khi Đánh giá viên bên ngoài nhận thấy vấn đề
d. Đánh giá nội bộ là cách xác định mức độ phù hợp và tuân thủ
của các thành viên tổ hợp nhóm với QMS.
42. Các quy trình hoạt động nào sau đây của tổ hợp nhóm
KHÔNG phù hợp với cẩm nang chất lƣợng của QMS?
a. Cách tiếp cận của tổ hợp nhóm trong việc đảm bảo kinh phí
hoạt động từ chính các cơ quan có thẩm quyền.
b. Chính sách chất lƣợng và mục tiêu của tổ hợp nhóm.
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c. Hệ thống kiểm soát chất lƣợng thông qua vai trò và trách
nhiệm của chính quyền.
d. Mô tả chi tiết về các thực hành và quy trình canh tác cây
trồng có liên quan đến việc sản xuất sản phẩm cây trồng chất
lƣợng cao.
43. HACCP là một hệ thống quản lý đề cập đến an toàn thực
phẩm thông qua phƣơng pháp tiếp cận phòng ngừa và đánh giá rủi ro.
Điều nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc mà HACCP dựa trên?
a. Xác định các mối nguy và biện pháp phòng ngừa.
b. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn.
c. Thiết lập các giới hạn tới hạn dựa trên năng lực của công ty.
d. Thiết lập các thủ tục về hành động khắc phục.
44. Các khía cạnh an toàn của GAP trên khu đất nông trại gồm
các thực hành quản lý đất đai. Thực hành quản lý đất nào sau đây
KHÔNG đƣợc khuyến nghị theo các tiêu chuẩn GAP đối với cây
lƣơng thực?
a. Bừa đất thƣờng xuyên để ngăn côn trùng gây hại từ việc ngủ
đông dƣới lòng đất.
b. Phân tích đất trong phòng thí nghiệm của khu đất trƣớc khi
trồng lần đầu tiên.
c. Trồng cây trên đƣờng biên của khu đất nông trại để ngăn gió
mạnh thổi qua đất.
d. Xây dựng và canh tác trên các ruộng bậc thang nếu nông dân
phải làm việc trên các sƣờn dốc để ngăn chặn sự xói mòn của
đất trong những trận mƣa lớn.
45. Các cá nhân khác nhau mô tả GAP phù hợp với việc quản lý
nông trại của họ. Mô tả nào sau đây về GAP là chính xác?
a. Các hệ thống canh tác GAP và canh tác hữu cơ là nhƣ nhau.
b. Hệ thống GAP không cho phép sử dụng thuốc trừ sâu trong
nông trại.
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c. Hệ thống GAP dựa trên sản xuất thực phẩm an toàn và canh
tác bền vững.
d. Hệ thống GAP khuyến khích sử dụng phân bón hóa học để thúc
đẩy một cuộc cách mạng xanh trong sản xuất cây lƣơng thực.
46. Trong việc xây dựng danh mục kiểm tra sự sạch sẽ và vệ sinh
cho các công nhân nông trại trƣớc khi thực hiện các hoạt động thu
hoạch, các kiểm tra nào sau đây là KHÔNG liên quan?
a. Có sẵn dụng cụ thu hoạch, thiết bị, vật liệu làm sạch và quần
áo bảo hộ.
b. Có sẵn nhà vệ sinh sạch sẽ, khu vực rửa và nƣớc sạch.
c. Đủ điều kiện về tuổi và giới tính của công nhân
d. Kiểm tra sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho tất cả công nhân.
47. Chứng nhận GAP rất quan tâm đến phúc lợi của ngƣời lao
động nông trại và các quyền cơ bản của họ. Loại phúc lợi nào sau đây
của những ngƣời lao động KHÔNG tuân thủ tiêu chuẩn GAP?
a. Tự do hiệp hội và sự công nhận có hiệu lực về quyền thƣơng
lƣợng tập thể.
b. Tuyển dụng chỉ lao động nam phù hợp với thông lệ truyền
thống.
c. Loại bỏ tất cả các hình thức lao động cƣỡng bức hoặc bắt buộc.
d. Xoá bỏ có hiệu lực lao động trẻ em.
48. Theo sự tuân thủ chứng nhận GAP về trách nhiệm đối với sức
khỏe, an toàn và phúc lợi của ngƣời lao động, tiêu chí nào sau đây
KHÔNG phải là tiêu chí hợp lệ?
a. Buộc công nhân làm việc tát cả các ngày của năm để tăng
năng suất, nhƣng họ đƣợc bù lại với mức lƣơng cao hơn. Đây
sẽ là một cách để tăng thu nhập của các công nhân nông trại.
b. Đảm bảo tuân thủ và thực hiện các quy định hiện hành có liên
quan của địa phƣơng và quốc gia liên quan đến sức khỏe, an
toàn và phúc lợi của ngƣời lao động.
185

c. Thực hiện trao đổi thông tin hai chiều thông qua các cuộc họp
giữa ban quản lý và ngƣời lao động, nơi các vấn đề về sức
khỏe, an toàn và phúc lợi của ngƣời lao động đƣợc thảo luận
công khai.
d. Trình bày một thủ tục khiếu nại theo đó ngƣời lao động có
quyền tiếp cận đến việc thực hiện các khiếu nại chính thức đối
với ban quản lý. Thủ tục khiếu nại quy định khung thời gian
mà ban quản lý cần thực hiện để giải quyết khiếu nại.
49. Điều nào sau đây không đóng góp vào các nguyên tắc của GAP?
a. Giảm thiểu các tác động bất lợi đến môi trƣờng trong khi bảo
tồn thiên nhiên và động vật hoang dã.
b. Đảm bảo thu nhập của hộ nông dân nhỏ trên tất cả các mục
tiêu khác.
c. Giảm việc sử dụng hóa chất nông nghiệp.
d. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
50. Công bố nào sau đây KHÔNG phải là yếu tố chính của hệ
thống HACCP?
a. Nhận dạng mối nguy và các biện pháp phòng ngừa.
b. Xác định CCP.
c. Thiết lập các thủ tục về hành động khắc phục.
d. Thiết lập các thủ tục phạt đối với các tiêu chí không tuân thủ.

<Đáp án>
1.d 2.a 3.c 4.a 5.d 6.d 7.d 8.b 9.c 10.a 11.a 12.a 13.c
14.a 15.b 16.d 17.a 18.d 19.c 20.a 21.d 22.b 23.d 24.a 25.b 26.b
27.d 28.a 29.c 30.c 31.a 32.c 33.c 34.b 35.d 36.d 37.a 38.a 39.c
40.b 41.d 42.a 43.c 44.a 45.c 46.c 47.b 48.a 49.b 50.d
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Tần suất

Không canh tác cây trồng Không xảy
trên dốc >20%
ra

sức chịu đựng và sự
tuân thủ

2. Hàm lƣợng kim loại
nặng trong đất và sự
Không có hàm lƣợng kim
Khả năng
phù hợp của đất cho
loại nặng vƣợt quá các
cao
trồng trọt. Ô nhiễm cây tiêu chuẩn quốc gia
trồng

1. Tình trạng đất Trồng trên đồi dốc.
Xảy ra sạt đất

Mô tả rủi ro trên điều
kiện khu đất

Địa điểm nông trại:

Rất nghiêm
trọng

Rất nghiêm
trọng

Bổ sung chất xơ hữu
cơ với độ phì nhiêu
thấp

- Loại và độ phì
nhiêu đất

- Có kim loại nặng
không

Phân tích đất về:

Hạn chế trên đồi dốc
và trồng trên mặt
phẳng

Kiểm soát và thực
Độ nghiêm
hiện các hành động
trọng
khắc phục

Đánh giá rủi ro quản lý khu đất và kiểm soát nông trại mới
(VÍ DỤ MẪU)
Tên ngƣời trồng:

Phụ lục 9: Đánh giá rủi ro quản lý khu đất và kiểm soát nông trại mới
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sức chịu đựng và sự
tuân thủ

Trồng cây xa bờ sông nhƣ
kiến nghị trong tiêu chuẩn
quốc gia

Nƣớc ngầm không chứa
hóa chất độc cũng không
có mức vi khuẩn độc hại
vƣợt quá tiêu quẩn quốc
gia

Mô tả rủi ro trên điều
kiện khu đất

3. Xói mòn đất trên bờ
sông. Phá hủy bờ sông

4. Chất lƣợng nƣớc
ngầm. Nhiễm bẩn cây
trồng và công nhân

Tần suất

Vô hiệu hóa tác động
đệm và/hoặc lọc

- nƣớc pH, độ mặn

- Hàm lƣợng khoáng
chất

- Hàm lƣợng vi sinh

Phân tích nƣớc đƣợc
thực hiện đối với:

Xây các bờ quanh
cây. Phủ làm giảm
quá trình quét phân
bón khi mƣa to

Kiểm soát và thực
Độ nghiêm
hiện các hành động
trọng
khắc phục

Phụ lục 10: Lƣu giữ hồ sơ thực hành hàng ngày
LƢU GIỮ HỒ SƠ THỰC HÀNH HÀNG NGÀY
(VÍ DỤ MẪU)
Tên nông trại/Ngƣời trồng:
Thửa
ruộng
Ngày
hoặc Khu
đất
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Giai đoạn
Tên
Lý do và
Tên Liều lƣợng
tăng
thƣơng
giải trình
và
ứng dụng
trƣởng
mại của
việc
nồng hoặc tỷ lệ
của cây thuốc trừ
dùng
độ pha loãng
trồng
sâu
thuốc

Phụ lục 11: Mẫu khiếu nại khách hàng
Mẫu khiếu nại khách hàng
(VÍ DỤ MẪU)
Ngày
Sản phẩm

Mã truy nguyên nguồn gốc sản phẩm
Tên:

Thông tin
khách hàng

Tổ chức:
Thông tin liên lạc:

Bản chất khiếu nại
Nguyên nhân
khiếu nại
Hành động cần thực hiện

Khi nào

Ngƣời chịu
trách nhiệm

Tới khách hàng
Giải quyết vấn đề
Mẫu hoàn thiện bởi
Chữ ký

Kết thúc khiếu nại
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Phụ lục 12: Biểu đồ xử lý khiếu nại khách hàng
Biểu đồ xử lý khiếu nại khách hàng
(MẪU)

Quản lý hoặc nhân viên đƣợc thông báo. Khiếu nại
đƣợc ghi vào hồ sơ khiếu nại. Khách hàng nhắc
nhở trong quá trình khiếu nại

Khiếu nại hợp lý, chuyển sang quản lý
khách hàng & có hành động tiếp tục

Báo cáo/phản hồi chuyển đến CEO
để có hành động tiếp theo/thông tin

Kết thúc quá trình
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Khiếu nại không hợp lý không có
hành động tiếp theo
Khách hàng
không hài lòng

Phụ lục 13: Danh mục kiểm tra mối nguy vệ sinh và an toàn
khi thu hoạch
Quy trình
xử lý
1. Những
ngày trƣớc
khi thu
hoạch

Thủ tục xử lý

Danh mục
kiểm tra

1. Xịt hóa chất
- Bình xịt hóa chất tuân thủ PHI
2. Vận chuyển nội địa
- Máy kéo dịch vụ
- Xe đẩy sạch
3. Giỏ dựng
- Giỏ đựng đƣợc xác định và sửa chữa
- Giỏ đựng đƣợc làm sạch
4. Công cụ và dụng cụ đóng gói
- Xác nhận trình tự làm việc tốt
- Xác nhận tình trạng sạch sẽ, không bụi
bẩn, rỉ sét
5. Vật liệu đóng gói
- Xác nhận kiểm tra hàng tồn kho
- Xác nhận không tiếp xúc với sự nhiễm
bẩn hóa chất hoặc vật gặm nhấm
- Xác nhận khả năng sử dụng của vật
liệu đóng gói
6. Khu vực phân loại
- Khu vực phân loại sạch sẽ và gọn gàng
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Quy trình
xử lý

Thủ tục xử lý
- Loại bỏ rác thải ra khỏi khu vực phân
loại
- Không có phân bón và chất hóa học
trong khu vực phân loại
- Không có thủy tinh hay nhựa cứng
trong khu vực phân loại hay bàn trái cây
- Tất cả các loại đèn đều có chụp và lƣới
bảo vệ để không bị vỡ
- Loại bỏ bẫy loài gặm nhấm
- Bàn phân loại sạch sẽ
- Nƣớc sạch và xà phòng có sẵn để rửa
- Nhà vệ sinh sạch sẽ
7. Kho tạm thời
- Khu vực sạch sẽ và gọn gàng
- Bảo vệ khu vực khỏi nắng, mƣa và tiếp
xúc với loài gặm nhấm

2. Ngày thu 1. Khu vực đóng gói
hoạch
- Xác nhận mọi việc dọn dẹp của hôm
trƣớc
2. Vệ sinh cá nhân ngƣời đóng gói
- Tất cả công nhân đóng gói không mắc
bệnh truyền nhiễm, tiêu chảy hoặc có vết
thƣơng hở
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Danh mục
kiểm tra

Quy trình
xử lý

Thủ tục xử lý

Danh mục
kiểm tra

- Tất cả công nhân đóng gói không bị
cảm, cúm hay sốt
- Tất cả công nhân đóng gói không sử
dụng loại thuốc nào trên chân tay
- Cắt móng tay, không cho phép đeo
móng giả
- Tất cả công nhân đóng gói không đeo
trang sức trên chân tay
- Mặc quần áo, giày bảo hộ sạch sẽ
- Mũ và găng sẵn có và đƣợc công nhân
đóng gói sử dụng
- Rửa tay sạch trƣớc khi làm việc
- Rửa tay sạch sau khi sử dụng nhà vệ sinh
- Không cho phép ăn uống tại khu vực
đóng gói
3. Động vật và thú nuôi
- Không động vật thuần hóa hoặc thú
nuôi và chim nào đƣợc đem vào vùng lân
cận khu vực đóng gói
3. Xử lý
1. Đèn thủy tinh đƣợc bảo vệ để không bị
thủy tinh và vỡ
các vật
2. Phủ bảo vệ đồ thủy tinh đƣợc tìm thấy
dụng cứng
trong khu vực đóng gói
3. Kiểm tra thủy tinh và vật dụng cứng
nhỏ trƣớc khi bắt đầu công việc
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Quy trình
xử lý
4. Khi thu
hoạch

Thủ tục xử lý
1. Khi thu hoạch từ cây cối:
- Đảm bảo rằng trái cây không bị rơi
xuống hoặc tiếp xúc với đất
- Đảm bảo trái cây đã thu hoạch đƣợc
đƣa lại khu vực đóng gói nhanh nhất có
thể
- Đảm bảo rằng trái cây không bị lắc trên
đƣờng di chuyển tới nơi đóng gói
- Không để hoa quả đã thu hoạch tiếp
xúc với nắng, mƣa tại khi có thể
2. Đóng gói trái cây
- Đảm bảo rằng việc xử lý vật lý chính
xác đối với trái cây nhƣ đã mô tả khi đào
tạo phải đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt.
- Không đƣợc sử dụng trái cây rơi xuống
sàn
- Một khi trái cây đã đƣợc đóng gói,
chúng không đƣợc gỡ ra khỏi hộp hoặc
để hở ra.
- Đảm bảo mọi tiêu chí về sạch sẽ và vệ
sinh đƣợc duy trì trong quá trình đóng
gói
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Danh mục
kiểm tra

Quy trình
xử lý

Thủ tục xử lý

Danh mục
kiểm tra

3. Định lƣợng cho thu hoạch
- Đảm bảo chỉ thu hoạch lƣợng trái cây
khả thi cho mỗi ngày làm việc; điều này
để tránh trái cây chƣa đóng gói để qua
đêm
- Đảm bảo không có trái cây chƣa đóng
gói trên ruộng
5. Chuyển
tới phòng
lạnh

1. Trái cây đóng gói
- Đảm bảo trái cây đóng gói không gặp
mƣa, nhiệt, hóa chất và loài gặm nhấm
trong khu vực kho tạm thời
- Mọi trái cây đƣợc đóng gói phải đƣợc
đƣa vào kho lạnh cùng ngày với ngày
đóng gói
2. Xe chở hàng
- Xe tải phải đƣợc phủ khi vận chuyển
trái cây đóng gói
- Xe tải chở các thùng đóng gói không
đƣợc chứa bất kỳ loại hóa chất độc hại,
chất thải thô, phân bón hoặc chất thải hữu
cơ từ chuyến chở hàng trƣớc đó
- Hành trình tới phòng lạnh phải là trực
tiếp
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Quy trình
xử lý

Thủ tục xử lý

Danh mục
kiểm tra

- Trái cây đã đóng gói trở trên xe tải
không đƣợc chở cùng các loại hàng hóa
khác (ví dụ động vật sống, cá, rau, hóa
chất) trừ những sản phẩm tƣơi sẽ đƣợc
phối trộn hoặc hoàn nguyên.
6. Sản xuất
và vật liệu
thải

1. Tái chế tất cả những vật liệu thải khi
không dùng lại nữa, nếu có thể
2. Loại bỏ chất thải một cách chấp nhận
đƣợc về môi trƣờng
3. Các sản phẩm tƣơi đã thải bỏ cần đƣợc
ủ làm phân hoặc tái tạo

Thủ tục và danh mục kiểm tra đƣợc giám sát và chuẩn bị bởi:
Tên:
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Vị trí công việc:

Ngày tháng:

Chữ ký:
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7

7

8

7

Khói, dầu tràn và bụi
bẩn

Giỏ đựng bẩn = vi
khuẩn, sâu bọ

Sàn bẩn - vi khuẩn,
loài gặm nhấm

Bàn bẩn - phế liệu
kim loại, vi khuẩn

Giỏ đựng

Khu vực phân loại

Bàn phân loại

Nhận diện rủi ro vệ Độ nghiêm
sinh
trọng*

Vận chuyển nội
địa

Chuẩn bị về:

Thu hoạch &
Đóng gói

5

5

5

5

Tần
suất*

Bàn chắc chắn và sạch sẽ. Bảo vệ
bằng tấm xốp và vải

Sàn xi-măng. Sàn sạch và khô

Sửa chữa nếu có thể. Vệ sinh giỏ
đựng trƣớc khi thu hoạch

Dịch vụ thƣờng xuyên. Loại bỏ trái
cây nhiễm bẩn

Biện pháp phòng ngừa và hành
động khắc phục

Phụ lục 14: Thu hoạch và Sản phẩm- Xử lý đánh giá rủi ro
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8

8

Vệ sinh cá nhân - vi
khuẩn

Vệ sinh ngƣời
đóng gói

Xử lý vệ sinh sản
Xử lý sai sản phẩm
phẩm

8

7

Các bệnh truyền
nhiễm, tiêu chảy, cảm
cúm, vết thƣơng hở

Bẩn và bị nhiễm bẩn

Nhận diện rủi ro vệ Độ nghiêm
sinh
trọng*

Sức khỏe ngƣời
đóng gói

Quần áo ngƣời
đóng gói

Thu hoạch &
Đóng gói

6

5

6

5

Tần
suất*

Đào tạo công nhân mới, nhắc nhở
trực quan, nhắc nhở bằng miệng bởi
ngƣời giám sát sàn

Vệ sinh thân thể, móng tay, bàn tay,
tóc. Rửa, vệ sinh và làm khô. Đào tạo
và nhận thức về vệ sinh đƣợc tiến
hành liên tục

Công nhân với bất cứ triệu chứng
nào nhƣ vậy cần nghỉ việc cho tới khi
hoàn toàn hồi phục

Áo quần sạch sẽ, gọn gàng. Đeo tạp
dề, găng tay, đội mũ

Biện pháp phòng ngừa và hành
động khắc phục
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8

Bẩn và bị nhiễm bẩn

Bẩn và bị nhiễm bẩn

Bẩn và bị nhiễm bẩn

Kho tạm thời

Nhà vệ sinh

Khu vực rửa tay

5

5

5

3

Tần
suất*

Khu vực sạch sẽ và khô ráo. Có sẵn
xà phòng

Nhà vệ sinh sạch sẽ. Khoảng cách đủ
xa khu vực đóng gói

Vị trí sạch sẽ và phù hợp. Che chắn
khỏi nguồn ô nhiễm

Lƣu giữ và kiểm kho chính xác. Loại
bỏ vật liệu bị nhiễm bẩn

Biện pháp phòng ngừa và hành
động khắc phục

Nông trại K Hệ thống quản lý chất lƣợng GAP

Thang điểm từ 1 - 9, 1 thì ít nghiêm trọng/thƣờng xuyên nhất và 9 là thƣờng xuyên/nghiêm trọng nhất.

9

9

9

Nhận diện rủi ro vệ Độ nghiêm
sinh
trọng*

Vật liệu đóng gói Bẩn và bị nhiễm bẩn

Thu hoạch &
Đóng gói

Phụ lục 15: Xử lý thùng chứa PPP rỗng - Danh mục kiểm tra
Giai đoạn
xử lý

Quy trình xử lý

1. Chuẩn bị - Đảm bảo hóa chất sử dụng trong thời
bình xịt
hạn sử dụng
- Sử dụng tất cả các chai và gói mở trƣớc
- Đảm bảo tất cả các hóa chất đều có
trong bao bì gốc
- Sử dụng hóa chất theo hƣớng dẫn trên
nhãn
2. Khi thùng Đối với những chai nhựa rỗng:
chứa rỗng - Rửa chai dƣới vòi phun nƣớc áp lực
cao
- Đổ nƣớc rửa vào bình xịt hỗn hợp
- Lặp lại 3 lần (3X)
- Đục 1 lỗ ở đáy chai để tránh việc tái
sử dụng
Đối với những chai thủy tinh rỗng:
- Rửa chai dƣới vòi phun nƣớc áp lực
cao
- Đổ nƣớc rửa vào bình xịt hỗn hợp
- Lặp lại 3 lần (3X)
Đối với những bao bì túi nhựa lót bên
trong:
- Rửa túi nhựa dƣới vòi nƣớc áp lực cao
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Danh sách
kiểm tra

Giai đoạn
xử lý

Quy trình xử lý

Danh sách
kiểm tra

- Đổ nƣớc rửa vào bình xịt hỗn hợp
- Lặp lại 3 lần (3X)
- Chọc 1 lỗ trên bao bì để tránh việc tái
sử dụng
- Làm tƣơng tự đối với hộp giấy phía
ngoài
3. Giữ chai - Đặt chai và túi rỗng trong túi đựng rác
tại nông trại bằng nhựa, thủy tinh, giấy riêng biệt
- Buộc và cố định túi đựng rác
- Đặt những túi đựng rác này trong 1
thùng cố định (thùng trống hoặc bình
thép có nắp đậy)
- Thùng hoặc bình thép đƣợc đặt ở góc
của nông trại xa khu vực đóng gói
- Đánh dấu thùng hoặc bình với nhãn
„NGUY HIỂM‟ có kích cỡ lớn
4. Phƣơng Đối với nhà thầu tƣ nhân tái chế - Cơ
pháp thải bỏ chế xử lý:
- Chuyển túi rác tới khu tập trung để
xử lý
Đối với cơ chế tái chế hội đồng thành
phố:
- Chuyển túi rác vào khu vực tập trung
thùng rác tái chế phù hợp
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Khu
Ngày
đất/ruộng

Giai đoạn phát Tên thƣơng mại
Liều lƣợng ứng
Tên A.I và
triển của cây
của thuốc trừ
dụng hoặc tỉ lệ
nồng độ A.I
trồng
sâu/phân bón
pha loãng

Tên nông trại/ngƣời trồng:

(VÍ DỤ MẪU)

LƢU TRỮ HỒ SƠ ỨNG DỤNG PPP & PHÂN BÓN

Phụ lục 16: Lƣu trữ hồ sơ ứng dụng PPP và phân bón

Lý do và giải
thích về việc
ứng dụng
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Giảm hoặc áp
dụng thích hợp
Ủ và trộn (tái sử Tháng 5 năm
dụng dinh dƣỡng) 2012

Thuốc trừ sâu,
phân bón

Cây trồng và trái
cây bỏ đi

Sinh khối

Tái chế

Tháng 10 năm
2014

Hóa chất

Nhựa

Giấy

Tái sử dụng hộp
Túi giấy, hộp cácgấp nếp
tông
Tái chế hộp

chuyển tới máy
nghiền giấy để tái
chế

Các loại chất
Thải bỏ hoặc tái
Khung thời
thải/
Nguồn chất thải sử dụng hay tái
Địa điểm thải bỏ
gian đạt đƣợc
chế
Nhiễm bẩn

Ghi chú

Cây trồng & giống loại: _______________________________________________________________

(VÍ DỤ MẪU)
Tên ngƣời trồng: __________________________________ Tên nông trại: ______________________

CHẤT THẢI NÔNG TRẠI VÀ KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

Phụ lục 17: Kế hoạch tối giản chất thải và ô nhiễm nông trại
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Tấm kê hàng
(pallet)

Dây kim loại

Gỗ

Kim loại

Tái sử dụng hoặc
tái chế

Tái sử dụng hoặc
tái chế

Các loại chất
Thải bỏ hoặc tái
Khung thời
thải/
Nguồn chất thải sử dụng hay tái
Địa điểm thải bỏ
gian đạt đƣợc
chế
Nhiễm bẩn
Ghi chú
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4. Bà Elizabeth
(Thanh tra
GAP)

3. Ông Lim
(Thanh tra
GAP)

2. Ông Wong
(Giám đốc
GAP)

Công việc và Chính
Kiểm
Sản
Ghi
Thu
Vận
Vấn đề an
Bộ phận sách và Đào
Nghiên Tiếp thị
soát và
Xử lý Quản
xuất và chép và
hoạch
chuyển và
toàn sức
kế
tạo
cứu và và kế
giám sát
thông lý
mở rộng giám sát
và đóng
hậu cần
khỏe công
hoạch GAP
tƣ vấn hoạch
kho
tin GAP
GAP
GAP
gói
phân phối
nhân GAP
Cá nhân
GAP
đóng gói
1. Giám đốc
quản lý
(Đánh giá viên
nội bộ - Giám
đốc GAP)

Ma trận các thành viện đoàn công tác và trách nhiệm GAP
(VÍ DỤ MẪU)

Phụ lục 18: Ma trận các thành viên đoàn công tác và trách nhiệm
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9. Ông Tan

8. Bà Lucy

7. Bà Chin

6. Ông Swee

5. Ông Frankie
(Giáo viên đào
tạo GAP)

Công việc và Chính
Kiểm
Sản
Ghi
Thu
Vận
Vấn đề an
Bộ phận sách và Đào
Nghiên Tiếp thị
soát và
Xử lý Quản
xuất và chép và
hoạch
chuyển và
toàn sức
kế
tạo
cứu và và kế
giám sát
thông lý
mở rộng giám sát
và đóng
hậu cần
khỏe công
hoạch GAP
tƣ vấn hoạch
kho
tin GAP
GAP
GAP
gói
phân phối
nhân GAP
Cá nhân
GAP
đóng gói

Phụ lục 19: Chính sách về niềm tin ngƣời tiêu dùng
Chính sách của tổ hợp nhóm về niềm tin ngƣời tiêu dùng
(VÍ DỤ MẪU)
Tổ hợp nhóm cam kết thực hiện:
1. Sản xuất sản phẩm trái cây hoàn toàn an toàn và vệ sinh đƣợc
tiêu thụ tƣơi
2. Để thị trƣờng trái cây giữ đƣợc chất dinh dƣỡng, hƣơng vị và
chất lƣợng thẩm mỹ đƣợc chấp nhận bởi ngƣời tiêu dùng
3. Đóng gói và giao hàng theo cách bảo vệ đƣợc trái cây và thúc
đẩy sự tiêu thụ trái cây thỏa đáng.
Ba cam kết trên đạt đƣợc bằng cách thực hiện những công việc sau đây:
1. Giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học bằng cách ứng
dụng quản lý thuốc trừ sâu tổng hợp, thực hành IPM; nhƣ vậy,
thuốc trừ sâu chỉ đƣợc sử dụng nhƣ một phƣơng sách cuối cùng,
ở mức độc tính tối thiểu để kiểm soát sâu bọ một cách hiệu quả.
2. Khi có thể, thay thế thuốc trừ sâu hóa học bằng thuốc trừ sâu
sinh học hoặc sử dụng các phƣơng pháp tự nhiên và vật lý để
kiểm soát sâu bọ và dịch bệnh.
3. Áp dụng quản lý cây trồng tích hợp, thực hành ICM sử dụng kỹ
thuật quản lý cây tốt, bọc gói trái cây, dinh dƣỡng và tƣới tiêu
giảm thiểu sự ô nhiễm và thiệt hại đối với đất trong nông trại và
các khu vực xung quanh
4. Mọi chăm sóc và nỗ lực vệ sinh đƣợc thực hiện trong xử lý trái
cây trong quá trình trƣớc và sau thu hoạch. Xử lý theo dây
chuyền nguội đối với trái cây đƣợc duy trì trong suốt quá trình
từ kho đóng gói tới ngƣời tiêu dùng.
5. Các vật liệu đóng gói đƣợc sử dụng chắc chắn, hiệu quả và
hấp dẫn.
Ký: ........................................... (Giám đốc điều hành của tổ hợp nhóm)
Ngày:.........................................
325

Phụ lục 20: Chính sách bảo vệ và bảo tồn môi trƣờng
Chính sách của tổ hợp nhóm về bảo vệ và bảo tồn môi trƣờng
(VÍ DỤ MẪU)
Nhằm đạt đƣợc chính sách bảo vệ và bảo tồn môi trƣờng, tổ hợp
nhóm đã bắt đầu làm các công việc/dự án sau:
1. Mục tiêu môi trƣờng
(i) Giảm tải lƣợng ô nhiễm ở mọi giai đoạn sinh trƣởng của
cây trồng
(ii) Hỗ trợ và ứng dụng công nghệ sản xuất thúc đẩy việc bảo tồn
môi trƣờng
2. Phƣơng pháp
(i) Nhận thức các khía cạnh và tác động môi trƣờng tới tất cả các
nhóm Nhà nông trong tổ hợp nhóm. Thúc đẩy và đảm bảo rằng các
nhóm Nhà nông sẽ tiên phong trong việc thực hiện trên ruộng của họ.
Giám sát các hoạt động. Nhà nông đạt đƣợc mục tiêu trong 3 năm.
(ii) Khuyến khích sự phát triển hệ thực vật và động vật của đất
đai chƣa sử dụng tại nông trại
(iii) Giảm thiểu việc cày xới. Ngăn ngừa xói mòn đất.
(iv) Giảm tần xuất sử dụng hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu và
phân bón hóa học ở mọi giai đoạn sinh trƣởng của cây trồng. Sử dụng
số lƣợng tối thiểu và hóa chất phù hợp ở thời điểm thích hợp.
Ký: ............................................. (Giám đốc quản lý của tổ hợp nhóm)
Ngày:...........................................
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Phụ lục 21: Hành động khắc phục sự không tuân thủ & xử phạt
Hành động khắc phục sự không tuân thủ và xử phạt
trong quá trình đánh giá kiểm tra nội bộ
(VÍ DỤ MẪU)

Ngƣời quản lý có trách nhiệm thực hiện
hành động khắc phục lỗi trong khung
thời gian và phạm vi xác định

Nếu mục không tuân thủ là mục chính phải
thực hiện, Nhà nông chỉ bị cảnh báo lần
đầu. Lần thứ hai tái phạm sẽ bị tổ hợp
nhóm phạt không đƣợc là thành viên của tổ
hợp nhóm trong thời gian 6 tháng

Lập tài liệu về hành động khắc phục
và kết quả
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Phụ lục 22: Thu hồi và quy trình thu hồi sản phẩm
Mục tiêu:
 Thiết lập các thủ tục nhằm thu hồi hiệu quả và hoặc thu hồi
sản phẩm có nguy cơ không an toàn đƣợc phát hiện trong hệ thống
phân phối
Phạm vi:
 Quy trình đƣợc áp dụng cho sản phẩm có nguy cơ không an
toàn đƣợc phát hiện và cần phải đƣợc thu hồi
Thủ tục:
1. Thu hồi sản phẩm cần đƣợc bắt đầu từ việc phát hiện hoặc bởi
ngƣời mua hoặc nhà cung cấp hay nhà thầu phụ của bất kỳ trƣờng hợp
nào sau đây:
a. Dƣ lƣợng thuốc trừ sâu đƣợc tìm thấy trên mức chấp nhận đƣợc
b. Phát hiện những bộ phận bên ngoài của sản phẩm bị nhiễm bẩn
c. Sản phẩm vi phạm các thực hành vệ sinh
d. Nguyên tố vi sinh đƣợc tìm thấy trong sản phẩm
e. Yếu tố sâu bọ gây hại đƣợc tìm thấy trong sản phẩm
f. Bất kỳ yêu cầu bổ sung nào về bất kỳ vấn đề an toàn thực phẩm
nào của ngƣời mua/nhà cung cấp.
2. Công ty đƣợc thông báo về bất cứ sản phầm nào cần đƣợc thu
hồi bởi ngƣời mua/nhà cung cấp. Công ty sẽ tham khảo nhà quản lý
tiếp thị đối với quy trình thu hồi sản phẩm mọi lúc nhằm đảm bảo họ
đƣợc cung cấp thông tin chính xác. Trách nhiệm của nhà quản lý tiếp
thị là thông báo tới khách hàng cuối cùng (nhà bán lẻ).
3. C.E.O/Giám đốc kỹ thuật/Kỹ thuật viên của công ty tập hợp tất
cả thông tin sau đây nhằm thiết lập vị trí của tất cả các kho liên quan:
a. Số lô hàng, nhà cung cấp, số PO
b. Số lƣợng hàng đƣợc bốc dỡ
c. Vị trí hiện tại của tất cả các sản phẩm
d. Số lƣợng sản phẩm khi lô hàng tới
e. Thời gian lƣu kho
4. Nếu sản phẩm ở hiện trƣờng đƣợc đánh dấu bằng nhãn mầu đỏ
„Giữ QC‟ nghĩa là „Không sử dụng‟.
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NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
APO

Tổ chức năng suất châu Á

ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

BRC

Hiệp hội bán lẻ Anh

CAC

Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex

CCP

Điểm kiểm soát tới hạn

CPCC

Điểm kiểm soát và tiêu chí tuân thủ

DGSANCO

Tổng cục bảo vệ sức khoẻ và ngƣời tiêu dùng của Uỷ
ban Chấu Âu

EU

Liên minh châu Âu

EurepGAP

GAP châu Âu

FSC

Chuỗi cung ứng thực phẩm

FAO

Tổ chức lƣơng thực và nông nghiệp của liên hợp quốc

FAO GAP

Thực hành nông nghiệp tốt FAO

GAP

Thực hành nông nghiệp tốt

GFSI

Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu

GlobalGAP

Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu

HACCP

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

HSCM

Quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp

ICM

Quản lý cây trồng tích hợp

ICT

Thông tin và công nghệ truyền thông
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IFS

Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế

ILO

Tổ chức lao động quốc tế của liên hợp quốc

IndiaGAP

Thực hành nông nghiệp tốt Ấn Độ

IndoGAP

Thực hành nông nghiệp tốt Indonesia

IPCM

Quản lý sâu bọ và cây trồng tích hợp

IPM

Quản lý sâu bọ tích hợp

IPPC

Công ƣớc quốc tế về bảo vệ thực vật

ISPM

Tiêu chuẩn quốc tế về biện pháp kiểm dịch thực vật

JGAP

Thực hành nông nghiệp tốt Nhật Bản

MRL

Mức dƣ lƣợng tối đa

MyGAP

Thực hành nông nghiệp tốt Malaisia(trƣớc là SALM)

National GAP Thực hành nông nghiệp tốt quốc gia
PAN

Mạng lƣới hoạt động thuốc sâu

PHI

Khoảng thời gian trƣớc khi thu hoạch

PhilGAP

Thực hành nông nghiệp tốt Philippines

PPP

Sản phẩm bảo vệ thực vật

QMS

Hệ thống quản lý chất lƣợng

REI

Khoảng thời gian vào hạn chế

SARD

Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững

SCM

Quản lý chuỗi cung ứng
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SPS

Vệ sinh và kiểm dịch động thực vật

TEU

Đơn vị tƣơng đƣơng 20 feet (20x8x8 feet, mô tả khả
năng chở hàng của tàu hoặc khả năng xử lý hàng hoá
của nhà vận chuyển)

TGAP

Thực hành nông nghiệp tốt Đài Loan

ThaiGAP

Thực hành nông nghiệp tốt Thái Lan

US - NASA

Cục quản trị không gian và hàng không quốc gia Hoa
Kỳ

VietGAP

Thực hành nông nghiệp tốt Việt Nam

WTO

Tổ chức thƣơng mại thế giới
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NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
Địa chỉ: 65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.vn
Tel: 024.39260024 Fax: 024.39260031
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc
BÙI VIỆT BẮC
Chịu trách nhiệm nội dung:
Tổng biên tập:
LÝ BÁ TOÀN
Biên dịch:
Biên tập:
Trình bày bìa:
Sửa bản in:

VŨ VĂN DIỆN
NGUYỄN TUYẾT SƢƠNG
PHAN THỊ NGỌC MINH
BÙI MẠNH CHIẾN
HỒNG THÖY

In 1.000 cuốn, khổ 15 cm x 22 cm, tại Công ty Cổ phần In Hà Nội Lô 6B CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội. Đăng
ký kế hoạch xuất bản số 2648-2018/CXBIPH/16-58/HĐ. Quyết định
xuất bản số 238/QĐ-NXBHĐ ngày 20/12/2018. In xong và nộp lƣu
chiểu năm 2018.
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