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NỘI DUNG HỌC PHẦN

VietGAP

Tiêu chuẩn BRC và ISO 
22000:2007

ISO 17025:2007

Các công cụ trong quản lý chất 
lượng

Luật thực phẩm

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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HTTP://WWW.VIETGAP.COM/
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VIETGAP LÀ GÌ? 

¡VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục
hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu
hoạch, sơ chế nhằm bảo đảm an toàn thực
phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo
sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo
vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản
phẩm, trên cơ sở kiểm soát các mối nguy trong
quá trình sản xuất, thu hoạch và sơ chế. 

http://www.vietgap.com/1552/cm/vietgap-la-gi.html

PHẠM VI ÁP DỤNG 

¡ VietGAP là tự nguyện và không 
bắt buộc áp dụng.

¡ Sau khi áp dụng, cơ sở liên hệ
với tổ chức chứng nhận
VietGAP được Cục trồng trọt
chỉ định để đăng ký chứng
nhận. 
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MỘT SỐ CỘT MỐC PHÁT TRIỂN

2004

• EUREPG
AP được 
giới 
thiệu 
đến Việt 
Nam

2005

• Liên kết 
GAP 
Sông 
Tiền

• IMO 
chứng 
nhận 
GAP cho 
một số 
cơ sở ở 
Đà Lạt

2007

• Hội làm 
vườn VN 
tham 
quan 
GAP ở 
Malaysia

2008

• Ngày 
28/1/20
08:
VietGAP 
ra đời 

2017

• VietGAP 
được áp 
dụng ở 
hàng 
trăm cơ 
sở sản 
xuất 
thuộc cả 
3 lĩnh 
vực: 
trồng 
trọt, 
chăn 
nuôi, 
thuỷ sản

NỘI DUNG CHÍNH
Đánh giá lựa chọn vùng sản xuất

Giống và góc ghép

Quản lý đất và giá thể

Phân bón và chất phụ gia

Nước tưới

Hoá chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật)

Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

Quản lý và xử lý chất thải

An toàn lao động

Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

Kiểm tra nội bộ

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 
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CÁC CHỈ TIÊU

Chỉ tiêu A

•bắt buộc phải
áp dụng, phải
đạt 100%

Chỉ tiêu B

• cần áp dụng, 
phải đạt 90%

Chỉ tiêu C

• khuyến khích áp 
dụng

VÌ SAO PHẢI ÁP DỤNG VIETGAP?

Đối với xã hội: 
• Bằng chứng để khẳng định tên tuổi của các sản phẩm nông lâm ngư

nghiệp Việt Nam
• Tăng kim ngạch xuất khẩu
• Giảm chi phí y tế
• Thực phẩm an toàn 
• Đảm bảo phát triển bền vững 

Đối với nhà sản xuất: 
• Phản ứng kịp thời với các vấn đề sản xuất liên quan đến an toàn vệ sinh 

thực phẩm
• Đạt được lòng tin từ người tiêu dùng, nhà phân phối, cơ quan quản lý
• Xây dựng thương hiệu và tạo thị trường tiêu thụ ổn định
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VÌ SAO PHẢI ÁP DỤNG VIETGAP?

Đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu

• Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm
• Giảm bớt chi phí và thời gian cho việc kiểm tra mẫu đầu vào
• Giảm nguy cơ sản phẩm bị cấm nhập khẩu hoặc bị kiểm tra

100% khi nhập do không đảm bảo yêu cầu về dư lượng hóa
chất.

Đối với người tiêu dùng

• Sử dụng được những sản phẩm có chất lượng an toàn vệ
sinh thực phẩm

QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/2008/QĐ-BNN 

¡Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho
rau, quả và chè an toàn
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VietGAP Rau 
Quả tươi

VIETGAP RAU QUẢ TƯƠI

¡Quy trình này áp dụng để sản xuất rau, quả tươi
an toàn nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các
mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến sự an toàn, 
chất lượng sản phẩm rau, quả, môi trường, sức
khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội của
người lao động trong sản xuất, thu hoạch và xử lý
sau thu hoạch.
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VIETGAP RAU QUẢ TƯƠI

¡ “Kiến thức xây dựng mô hình trồng rau an toàn
theo tiêu chuẩn VietGap” 
https://www.youtube.com/watch?v=wdzwoXQog3
I

VIETGAP RAU QUẢ TƯƠI

¡ So sánh các kiến thức được cung cấp từ đoạn phim trên 
với yêu cầu của VietGAP cho rau quả tươi an toàn ban 
hành kèm theo Quyết định số 379 /QĐ-BNN-KHCN ngày
28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn. 

¡ Nhận xét
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VietGAP lúa

MỤC TIÊU

¡ Ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các mối nguy gây ô 
nhiễm về hóa học, sinh học và vật lý ảnh hưởng đến 
chất lượng, an toàn của sản phẩm lúa gạo, môi 
trường, sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội 
của người lao động trong sản xuất lúa thương phẩm.

¡ Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện sản 
xuất và được chứng nhận sản phẩm lúa gạo an toàn.

¡ Đảm bảo tính minh bạch, truy nguyên được nguồn 
gốc của sản phẩm.

¡ Nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa tại Việt 
Nam.   
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VIETGAP LÚA (VIETNAMESE GOOD 
AGRICULTURAL PRACTICES FOR RICE)

¡Những nguyên tắc, trình tự, thủ tục 
¡hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu 

hoạch, phơi sấy, đóng gói bảo đảm an toàn, 
nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo; 

¡đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản 
xuất và người tiêu dùng; 

¡bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc 
sản phẩm.

CÁC CHỈ TIÊU 

1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất
¡ phù hợp với quy hoạch 
¡ đánh giá các mối nguy gây ô nhiễm hoá học, sinh học, vật lý 

2. Quản lý đất
¡ đánh giá mối nguy 
¡ tư vấn chuyên gia 
¡ biện pháp chống xói mòn 
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CÁC CHỈ TIÊU

3. Giống
¡ Thuộc danh mục cho phép 
¡ lưu hồ sơ
¡ Chất lượng hạt giống

4. Phân bón
¡ Thuộc danh mục cho phép
¡ Nguy cơ gây ô nhiễm cao 
¡ Lưu hồ sơ khi mua và khi sử dụng
¡ Nơi chứa cách xa nơi bảo quản sản phẩm và nguồn nước 

CÁC CHỈ TIÊU

5. Nước tưới
¡ Đánh giá mối nguy ô nhiễm từ nguồn nước 
¡ Tiến hành phân tích, đánh giá 
¡ Chất lượng nguồn nước sử dụng

6. Thuốc bảo vệ thực vật và các hoá chất khác
¡ Nguồn gốc xuất xứ
¡ Thuộc danh mục cho phép
¡ Sử dụng đúng hướng dẫn
¡ Lưu hồ sơ khi mua và khi sử dụng
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CÁC CHỈ TIÊU

7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
¡ Thu hoạch đúng thời gian cách ly
¡ Các công đoạn của quá trình xử lý sau thu hoạch (đóng 

bao, bảo quản, vận chuyển) phải đảm bảo an toàn cho 
sản phẩm

8. Người lao động
¡ Đảm bảo người lao động có trình độ, kỹ năng, hiểu biết 

và tuân thủ các quy định về an toàn trong sử dụng hoá 
chất, thiết bị, đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động

CÁC CHỈ TIÊU

9. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản 
phẩm
¡ Nhật kí sản xuất
¡ Bao bì nhãn mác
¡ Lưu trữ hồ sơ cho từng lô sản phẩm
¡ Có biện pháp xử lý khi phát hiện ô nhiễm

10. Kiểm tra đánh giá nội bộ
¡ Kiểm tra ít nhất một lần mỗi mùa vụ
¡ Giải quyết khiếu nại
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VietGAP cà phê

Gia Lai: Mô hình liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 
VietGAP I VTC16 

https://www.youtube.com/watch?v=GIfZTwdA_A4
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Quyết định số 2999 /QĐ-BNN-TT
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VietGAP chè

VIETGAP CHO CHÈ

¡Mô hình sản xuất chè an toàn VietGAP | VTC16 
¡ https://www.youtube.com/watch?v=wij1Yq9A4yU

¡Yêu cầu:
¡Xem đoạn phim trên và liệt kê những công đoạn 

trồng chè phù hợp với yêu cầu VietGAP
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VIETGAP 
CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

VIETGAHP CHĂN NUÔI

¡Xem đoạn phim “THNB| Hướng dẫn chăn nuôi lợn 
theo mô hình VietGAP” 
¡ https://www.youtube.com/watch?v=w45M-Sbl1uo

¡Yêu cầu: 
¡ Liệt kê những thông tin học được từ trong đoạn 

phim trên.
¡Quy trình trên đảm bảo được những yêu cầu gì của 

VietGAHP
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HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VIETGAP CHO CÁ 
TRA, TÔM SÚ, TÔM CHÂN TRẮNG

¡Quyết định 1617/QĐ-BNN-TCTS: Hướng dẫn áp 
dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra
(Pangasianodon hypophthalmus), tôm sú
(Penaeus monodon) và tôm chân trắng (Penaeus
vannamei).

BÀI TẬP VỀ NHÀ

¡Tìm hiểu lý do vì sao những hoá chất, kháng 
sinh trong phụ lục 4 Quyết định 1617/QĐ-BNN-
TCTS bị cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản.

¡Yêu cầu: chọn 2 hoá chất để viết báo cáo.
¡Hình thức: 1-2 trang đánh máy
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KIỂM TRA CHỨNG NHẬN VIETGAP

Quyết định số: 84/2008/QĐ-BNN

• Quy chế chứng nhận quy trình thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho 
rau, quả và chè an toàn



8/10/17

31

http://www.globalgap.org/

GLOBAL G.A.P

¡Global Good Agricultural Practice, tên sơ khai là
EUREPGAP

¡Chính thức công bố 9/2007
¡Khắc khe hơn VietGAP 
¡ 234 tiêu chí
¡An toàn sức khoẻ người lao động
¡Bảo vệ môi trường
¡Truy xuất nguồn gốc


