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1. TÓM TẮT NỘI DUNG 

Hoạt động này là một phần của Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư Châu Âu (EU-

MUTRAP) do Bộ Công Thương nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam phối hợp với Ủy ban 

Châu Âu thực hiện.  

Hệ thống SPS Việt Nam đã được thành lập từ năm 2005 và vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu về an toàn 

thực phẩm của quốc gia. Hoạt động lần này sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các nhà xuất khẩu rau quả 

tươi của Việt Nam sang EU thông qua việc phổ biến thông tin có liên quan bằng việc chuẩn bị một 

sổ tay hướng dẫn dành cho các nhà xuất khẩu được chia thành ba phần; phần thứ nhất đề cập đến các 

yêu cầu bắt buộc và không bắt buộc về mặt pháp lý mà các nhà xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang 

EU phải tuân thủ. Phần thứ hai sẽ tập trung vào các yêu cầu về chất lượng, các tiêu chuẩn và các yêu 

cầu kỹ thuật mà các nhà bán lẻ và phân phối lớn của Châu Âu có thể đòi hỏi các nhà xuất khẩu Việt 

Nam. Và phần cuối cùng, đó là một hướng dẫn thông minh về cách tìm kiếm thu thập thông tin liên 

quan trên trang web của EU để tạo điều kiện cho việc xuất khẩu sang EU. 

Phương pháp tiếp cận được sử dụng bởi chuyên gia quốc tế lần này là thống nhất một chương trình 

làm việc với cơ quan chức năng địa phương, cụ thể là Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh. Văn phòng Cục 

Bảo vệ thực vật đã tổ chức các cuộc làm việc của chuyên gia với các đơn vị kiểm dịch địa phương, 

bên cạnh hai Hội thảo đã được tổ chức tại phía Bắc và phía Nam. Những hoạt động này, ngay cả khi 

không có trong ToRs, vẫn thực sự rất cần thiết nhằm tìm hiểu những khó khăn, nhu cầu đào tạo, môi 

trường điều tiết và các điều kiện của khu vực tư nhân đang cản trở việc xuất khẩu sang Châu Âu. 

Hoạt động này cũng cần thiết nhằm chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo và để xây dựng sổ tay 

hướng dẫn để giải quyết các vấn đề gặp phải. Do vậy, tuần đầu tiên trong chuyến làm việc đã được 

dành để gặp gỡ và làm việc với đại diện các cơ quan chức năng, các tổ chức và đại diện khu vực tư 

nhân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nửa đầu tiên của tuần thứ hai sẽ được dành để tổ chức 

hai hội thảo diễn ra tại hai Thành phố khác nhau.  

KẾT QUẢ CHÍNH 

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã tăng lên trong những năm qua và tiếp tục phát triển ở quy mô 

toàn cầu và hướng tới thị trường EU. Tuy nhiên, năm loài sâu bọ phổ biến ở Việt Nam vẫn đang 

thuộc danh mục bị cấm tại EU, và đây chính là nguyên nhân của việc phía EU đã từ chối một số lô 

hàng vào năm 2016. Đặc biệt trong đó, các lô hàng gia vị và rau thơm đã bị phát hiện nhiễm chất 

cấm trong khi các lô hàng trái cây bị từ chối thì hầu hết đều do không tuân thủ với các quy định về 

Mức dư lượng tối đa (MRLs) của thuốc trừ sâu.  

Trong khi việc nhiễm dịch hại có thể được loại bỏ hiệu quả hoặc giảm đáng kể bằng cách trồng trong 

nhà kính, việc tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của EU về Mức dư lượng tối đa chỉ có thể đạt được 

nếu việc quản lý thuốc trừ sâu trong nước được thực hiện đúng, đây lại là việc khó có thể đạt được 

trong ngắn hạn.  

Bốn Trung tâm Bảo vệ thực vật, mặc dù đã được trang bị đầy đủ, vẫn chưa thể phát hiện được tất cả 

các loại thuốc trừ sâu theo yêu cầu của EU và chắc chắn rằng các nhân viên thuộc trung tâm vẫn còn 

thiếu đào tạo về các bài xét nghiệm này.  

Những hạn chế lớn khác cũng đang cản trở việc xuất khẩu sang EU. 

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm là bắt buộc đối với các nhà xuất khẩu sang EU. Do thực tế là các 

khu vực trồng trọt bị phân tán trên diện rộng nên việc theo dõi hàng trăm, nếu không phải là hàng 

ngàn nhà cung cấp có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với một nhà xuất khẩu.  



 

Tuy nhiên hạn chế lớn nhất chính là thiếu một hệ thống quản lý chất lượng bao trùm toàn bộ chuỗi 

cung ứng thực phẩm tươi sống. Đây chính là một trở ngại lớn đối với hệ thống sản xuất và phân phối 

lương thực ở Việt Nam, lý do chính của việc thương hiệu hàng Việt Nam có uy tín thấp cũng như 

việc phải nhập khẩu hàng hóa có giá trị tương đương từ các nước khác (ví dụ như Thái Lan), đồng 

thời cũng là căn cứ cho việc xuất khẩu sang thị trường EU và các quốc gia khác bị hạn chế.  

Việc thiếu các hệ thống đảm bảo chất lượng (như HACCP) dọc theo chuỗi cung ứng thực phẩm tươi 

sống từ hoạt động sau thu hoạch đến phân phối, thiếu các thiết bị làm lạnh thích hợp (như máy làm 

lạnh nhanh và kho lạnh tại các nhà máy đóng gói) và các tiêu chuẩn vận chuyển lạnh còn thiếu là 

những lý do lớn nhất cho việc không đảm bảo được chất lượng cả ở thị trường trong nước và xuất 

khẩu.  

1.1 Những khuyến nghị về mặt thể chế 

1. Tiến hành các phân tích chính xác về nhu cầu của các phòng thí nghiệm và kiểm dịch thực 

vật về trang thiết bị và đào tạo để có thể cung cấp các xét nghiệm cần thiết nhằm phát hiện 

mức dư lượng tối đa của thuốc trừ sâu theo các quy định của EU.  

2. Cung cấp các biện pháp thích hợp nhằm bù đắp khoảng thiếu hụt trong việc phát hiện mức dư 

lượng MRLs của thuốc trừ sâu, ví dụ như tập huấn dành cho các cơ quan chức năng về an 

toàn thực phẩm, các phương pháp xét nghiệm theo tiêu chuẩn của EU, các chương trình giám 

sát dư lượng ở giai đoạn sản xuất  

3. Xem xét áp dụng các mức MRLs của Châu Âu, cung cấp danh sách các sản phẩm có thể được 

chấp nhận và dán mác rõ ràng theo các yêu cầu nhập khẩu của Châu Âu và/hoặc cung cấp 

danh sách các loại thuốc trừ sau bị cấm, không phù hợp để sử dụng cho các sản phẩm xuất 

khẩu sang EU.  

4. Hỗ trợ người trồng trong việc lựa chọn đúng sản phẩm, sử dụng đúng cách, bằng cách tổ chức 

các khóa đào tạo cho nông dân và/hoặc các hội nông dân.  

5. Thực hiện Quy trình đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm đầy đủ bao gồm tất cả các khẩu 

trong chuỗi cung ứng từ khâu sau thu hoạch đến phân phối và bán hàng, đặc biệt đề xuất áp 

dụng các tiêu chí HACCP 

6. Tạo điều kiện thuận  lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng dây chuyền lạnh bằng cách sửa đổi 

các tiêu chuẩn vệ sinh và chế biến cần thiết cho việc vận chuyển trái cây và rau tươi (ví dụ 

như phương pháp ATP) 

7. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến MRLs, việc đưa ra một Chương trình Giám sát MRLs 

là chưa đủ, cần tập trung vào việc quản lý sử dụng thuốc trừ sâu an toàn phù hợp với Quy tắc 

ứng xử quốc tế của FAO về Quản lý an toàn đối với thuốc trừ sâu. Một phần của việc này bao 

gồm việc phân tích và đánh giá khung pháp lý và khung thể chế hiện hành đối với việc quản 

lý sử dụng thuốc trừ sâu ở Việt Nam.  

8. Cung cấp các khóa đào tạo và các buổi hỗ trợ kiến thức để củng cố năng lực của khu vực tư 

nhân và khu vực công nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến thuốc trừ sâu và giảm tổng 

thể việc sử dụng thuốc trừ sâu. 

9. Thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý 

thuốc trừ sâu (bao gồm bảo vệ kiểm tra biên giới và kinh nghiệm kiểm soát chung - chia sẻ 

tại Việt Nam giữa các Bộ) 



 

10. Cần hỗ trợ thêm cho việc đào tạo năng lực trong lĩnh vực sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu ở cấp 

quốc gia, bao gồm việc huy động các nguồn lực tài chính. 

11. Từ khía cạnh thực tế, có thể đề nghị cung cấp hỗ trợ cho việc phân tích nhu cầu của quốc gia 

về các chương trình đánh giá để tăng cường năng lực quản lý việc sử dụng thuốc trừ sâu trên 

cơ sở tiếp cận liên ngành và đa bên. 

12. Tính then chốt của việc quản lý thuốc trừ sâu an toàn là giám sát tất cả các bước sau khi đăng 

ký thuốc trừ sâu, bao gồm kiểm soát chất lượng và các hệ thống giám sát buôn bán hàng giả, 

buôn lậu, có hiệu lực pháp luật hiệu quả.  

1.2 Khuyến nghị cho khu vực tư nhân 

 

1. Trước khi bắt đầu xuất khẩu sang EU, hãy thực hiện chính xác các hướng dẫn trong hướng 

dẫn đính kèm và đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều có thể được đáp ứng 

2. Đảm bảo rằng các sản phẩm được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGap 

3. Đảm bảo sản phẩm được làm mát nhanh 

4. Tiến hành kiểm tra chính xác nguyên liệu theo các tiêu chuẩn SPS và các yêu cầu bắt buộc 

khác của EU 

5. Thiết lập một hệ thống HACCP cho nhà đóng gói và giai đoạn vận chuyển 

6. Kiểm soát dây chuyền lạnh  

7. Sử dụng phương tiện vận chuyển lạnh càng nhiều càng tốt theo thông lệ quốc tế và Tiêu 

chuẩn sản xuất tốt 

 

2. THÔNG TIN VỀ BỐI CẢNH 

Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam trong năm 2012 đã đưa ra Dự án 

Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư Châu Âu (EU-MUTRAP) là sự tiếp nối của các Dự án Hỗ 

trợ Chính sách Thương mại đa biên (MUTRAP) và một bước chuyển mình quan trọng cho một kỷ 

nguyên mới và đánh dấu mốc quan trọng cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. 

Dự án được thực hiện trong 5 năm (2012-2017) và đang chuẩn bị đóng lại. 

Dự án hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU - Việt Nam (PCA) và đàm phán 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (FTA). Vì vậy, ngoài việc hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hội 

nhập vào các hệ thống thương mại toàn cầu, ASEAN và khu vực, một trong những mục tiêu chính 

của dự án là tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU.  

Mục đích chính của dự án là hỗ trợ Việt Nam trong việc tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc 

tế bền vững thông qua nâng cao năng lực của Bộ Công thương và các cơ quan liên quan để hoạch 

định chính sách, tư vấn chính sách, đàm phán và thực hiện các cam kết liên quan, đặc biệt đối với 

EU . 

MUTRAP là dự án hỗ trợ kỹ thuật để cải tiến các khuôn khổ chính sách đầu tư với trọng tâm đặc biệt 

về các vấn đề môi trường và xã hội trong các chính sách và luật pháp liên quan đến thương mại và 

đầu tư. 



 

EU và Chính phủ Việt Nam đã đồng ý dành nhiều nỗ lực hơn từ EU-MUTRAP cho các dự án do các 

hiệp hội doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học thực hiện nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh và tiếp cận thị trường nước ngoài cho các sản phẩm của Việt Nam cũng như tiếp tục kêu 

gọi sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân trong việc xây dựng và thực hiện chính sách thương mại 

và đầu tư. 

EU là một đối tác quan trọng của Việt Nam, do đó mục tiêu chung của EU-MUTRAP là tập trung 

nhiều hơn vào quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU. 

Dự án có năm hợp phần và kết quả khác nhau bao gồm cải thiện quan hệ thương mại và đầu tư giữa 

EU và Việt Nam, đàm phán và thực thi Hiệp định thương mại tự do của EU-Việt Nam; tăng cường 

năng lực đàm phán và thực hiện các cam kết thương mại đa phương và khu vực; cải tiến khuôn khổ 

đầu tư, với trọng tâm đặc biệt về các vấn đề môi trường và xã hội; tiếp cận thông tin về thương mại 

và đầu tư quốc tế của Việt Nam, tăng cường sự tham gia của các bên liên quan; hỗ trợ đối thoại giữa 

EU và Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế của Thỏa thuận Hợp tác và Hợp tác. 

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang gia tăng nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các 

yêu cầu của EU về các quy định SPS, chất lượng sản phẩm và sự an toàn, kết quả là sản phẩm bị từ 

chối. 

 

3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hoạt động này nhằm mục đích hỗ trợ Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong 

việc tìm hiểu những thiếu sót về các quy định về SPS, các yêu cầu bắt buộc và không bắt buộc đối 

với an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến xuất khẩu sang EU và từ đó xác định các biện pháp giảm nhẹ 

và giải pháp tại khu vực thể chế và tư nhân các cấp cần được thực hiện để thúc đẩy thương mại. 

3.1 Mục tiêu toàn cầu  

Hoạt động này, tạo thành một phần của Hợp phần đầu tiên, nhằm mục đích hỗ trợ các nhà sản xuất 

và xuất khẩu trái cây và rau quả ở Việt Nam tuân thủ các quy định kỹ thuật về SPS của EU cũng như 

các tiêu chuẩn không bắt buộc liên quan đến tiếp cận các kênh phân phối cụ thể (bao gồm cả tiêu 

chuẩn tự nguyện, giấy xác nhận ...) tại thị trường EU.  

3.2 Các hoạt động được yêu cầu 

Các nội dung được yêu cầu của nhiệm vụ lần này bao gồm:  

 Thực hiện hai cuộc hội thảo, một tại Hà Nội và một ở thành phố Hồ Chí Minh, thảo luận về 

những hạn chế đang cản trở xuất khẩu của Việt Nam sang EU 

 Chuẩn bị một cuốn sách hướng dẫn về các tiêu chuẩn SPS và các yêu cầu của thị trường EU 

cho trái cây và rau quả, được chia thành ba phần:  

 Phần thứ nhất: dành riêng để phân tích các yêu cầu pháp lý và phi pháp lý áp dụng cho sản 

phẩm trái cây và rau quả xuất khẩu từ Việt Nam phải tuân theo để xuất khẩu sang EU (ví dụ 

như hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu...) 

 Phần thứ hai: tập trung vào việc giải thích cấu trúc của hệ thống phân phối Trái cây và Rau 

quả ở các nước thành viên EU, bao gồm cả các chứng nhận mà phía người mua tại EU (bán sỉ 

hoặc bán lẻ) có thể đòi hỏi từ các nhà xuất khẩu Việt Nam.  



 

 Phần thứ ba: hướng dẫn các hiệp hội doanh nghiệp / nhà sản xuất thu thập thông tin thông 

qua các trang websites 

 

 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DỰ ÁN  

Nhiệm vụ này nhằm đánh giá năng lực xuất khẩu của Việt Nam sang EU về rau quả tươi, xác định 

khoảng thiếu hụt và hướng dẫn các tổ chức và các nhà xuất khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương 

mại. Một nhiệm vụ nữa là đánh giá hệ thống xuất khẩu, hệ thống kiểm định chất lượng và các hệ 

thống kiểm định phòng thí nghiệm hiện đang được sử dụng cùng với các đối tượng hưởng lợi của dự 

án như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Văn phòng SPS).  

Một nhiệm vụ cụ thể hơn là đánh giá khả năng thực hiện các xét nghiệm và phân tích của các phòng 

thí nghiệm chịu trách nhiệm về kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm đối với loại sản phẩm dự 

định xuất khẩu, trình độ kỹ thuật và sự tuân thủ các quy định của EU. 

Cụ thể, các hoạt động sau đã được thực hiện: 

 Đánh giá việc tuân thủ của các phòng thí nghiệm SSP theo tiêu chuẩn của EU; 

 Đánh giá các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của quốc gia xuất khẩu đối với các phòng thí nghiệm được 

sử dụng để kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm đó có thể xuất khẩu sang EU; 

 Thu thập thông tin về khả năng của các cơ quan hải quan (trung ương) trong việc đưa ra các tài 

liệu hướng dẫn thúc đẩy xuất khẩu sang EU  

 Cung cấp một phân tích chi tiết về việc làm thế nào để giải quyết những khoảng trống thiếu hụt 

và các khó khăn 

Các hoạt động này đã được thực hiện nhờ: 

 Tổ chức các cuộc họp với các cơ quan hữu quan và các phòng thí nghiệm được lựa chọn tại Hà 

Nội và TP Hồ Chí Minh 

 Chuyến thăm các cơ sở xuất khẩu  

 Báo cáo về các thông tin được yêu cầu, khuyến nghị về các hành động cần thực hiện để giải 

quyết các khó khăn và vướng mắc; 

 Thảo luận về báo cáo và những khuyến nghị với cơ quan thụ hưởng và các bên tham gia dự án 

trong hai buổi hội thảo  

4.1 Lập kế hoạch hoạt động 

Các hoạt động này đã được lên kế hoạch hợp tác chặt chẽ với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, 149, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. 

Chương trình làm việc chi tiết của các buổi làm việc cũng như kế hoạch công tác được trình bày tại 

Phụ lục 1.  

Dưới đây là kế hoạch đã được thống nhất của cuộc họp.



 

 

4.2 Chức năng và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vât, Bộ Nông nghiệp và PTNT  

Cục Bảo vệ thực vật được thành lập năm 1961, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cục 

BVTV có những nhiệm vụ sau: 

- Công tác quản lý nhà nước về công tác bảo vệ thực vật tại nơi sản xuất 

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm dịch thực vật 

- Công tác quản lý nhà nước về đăng ký thuốc BVTV tại Việt Nam  

Trụ sở chính của Cục Bảo vệ thực vật đặt tại Hà Nội với 8 bộ phận hoạt động bao gồm Bảo vệ thực 

vật, Kiểm dịch thực vật, Quản lý và đăng ký thuốc trừ sâu, Kế hoạch, Quan hệ đối ngoại, Kiểm tra và 

lập pháp, Tài chính và Quản trị. Ngoài ra còn có văn phòng đại diện của Chi cục BVTV tỉnh thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

4.2.1 Mạng lưới Bảo vệ thực vật  

Được chia làm 2 cấp là cấp trung ương và địa phương. Cấp trung ương bao gồm Phòng Bảo vệ thực 

vật và 4 Trung tâm bảo vệ thực vật khu vực nằm ở 4 vùng khác nhau của Việt Nam thuộc Cục 

BVTV. Các Trung tâm này có trách nhiệm cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho 64 Chi Cục Bảo vệ thực 

vật cấp tỉnh. 

Có 150 nhân viên làm việc tại lĩnh vực này. 

Cấp địa phương bao gồm 543 trạm bảo vệ thực vật tại 64 tỉnh thành ở các huyện trong cả nước. Tổng 

số nhân viên địa phương tham gia vào lĩnh vực này là 3500 nhân viên. 

Mạng lưới này có ba nhiệm vụ chính: 

 Khảo sát, phát hiện, dự báo và cảnh báo sự xuất hiện của sâu bệnh, phát triển, phân bố và thiệt 

hại; 

 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hại; 

 Hướng dẫn áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong công tác phòng chống dịch hại. 

 

4.2.2 Hệ thống kiểm dịch thực vật 

Hệ thống kiểm dịch thực vật đã được cải thiện trong những năm gần đây. Cho đến thời điểm này, 

theo Cục Bảo vệ Thực vật, có 9 Chi cục kiểm dịch thực vật khu vực với 40 Trạm kiểm dịch thực vật 

nằm tại cảng biên giới đất liền, cảng biển, ga đường sắt và sân bay quốc tế trên cả nước. Ngoài ra, họ 

còn có Trung tâm kiểm dịch thực vật kỹ thuật và hai trung tâm kiểm dịch thực vật nhập cảnh. 

Mục đích của công việc kiểm dịch thực vật là ngăn ngừa sự xuất hiện của dịch hại nguy hiểm từ 

nước ngoài vào Việt Nam, do đó nhiệm vụ của mạng lưới là như sau: 

 Tiến hành kiểm tra sinh vật được kiểm soát; 

 Xác định các biện pháp kiểm dịch thực vật phù hợp để điều trị các sinh vật bị sâu bệnh kiểm 

dịch thực vật;  

 Giám sát và xác nhận việc thực hiện các biện pháp kiểm dịch thực vật; 



 

 Khảo sát và giám sát tình trạng dịch hại đối với hạt giống cây trồng nhập khẩu và sản phẩm 

cây trồng lưu giữ; 

 Phát hiện và hỗ trợ xác định dịch hại kiểm dịch thực vật cũng như thực hiện các biện pháp 

kiểm dịch thực vật.   

Hiện có 300 nhân viên đang làm việc tại đây. 

Hệ thống kiểm dịch thực vật vùng chịu trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm thuộc diện kiểm dịch và 

cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật theo thủ tục kiểm dịch thực vật và đáp ứng các yêu cầu kiểm 

dịch thực vật nhập khẩu và hướng dẫn kỹ thuật đối với kiểm dịch thực vật trong nước cho 61 Chi cục 

Bảo vệ Thực vật của tỉnh. 

Bên cạnh đó còn có hai Trung tâm kiểm dịch thực vật sau thu hoạch và một Phòng kiểm dịch thực 

vật kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực kiểm dịch thực vật như xác định các 

loài sâu bệnh thuộc diện kiểm dịch và thực hiện các nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng các công việc 

kiểm dịch thực vật.  

Về tài liệu pháp lý liên quan đến công tác kiểm dịch thực vật, dưới đây là danh sách: 

- Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 là văn bản pháp luật quan trọng nhất trong lĩnh vực  

kiểm dịch thực vật.. 

- Nghị định số 31/2016/ND-CP của Chính phủ Việt Nam về việc xử phạt hành chính đối với các 

trường hợp vi phạm. 

- Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục 

vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào 

Việt Nam, hoàn thiện bằng Quyết định số 2515/QD-BNN-BVTV ban hành Bảng mã số HS của 

danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam; 

- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT về Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, 

xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

- Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật Việt Nam 

- Thông tư số 36/2014/TT-BNNPTNT về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với sản phẩm 

nhập khẩu vào Việt Nam 

- Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT về cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể kiểm dịch 

thực vật   

- Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT về Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa 

 

4.2.3 Việc thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thực vật.  

Cho đến nay, Cơ quan Kiểm dịch thực vật Việt Nam đã chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các ISPM, 

trong đó Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như ISPM số 4: Yêu cầu để công nhận các 

khu vực phi dịch hại, 1996. 

Kiến thức về nhân viên về ISPMs còn hạn chế và cần được cải thiện. Ngoài ra, các biện pháp điều trị 

thích hợp cho sâu bệnh vẫn không thể thực hiện chính xác, đặc biệt là phương pháp điều trị các bệnh 

do nấm, vi khuẩn và virut gây ra. Năng lực của cán bộ trong việc chẩn đoán / xác định sâu bệnh cần 

phải được cải thiện cũng như tập trung vào PRA. 



 

Thông tin thêm về Hệ thống kiểm dịch thực vật của Việt Nam có thể tìm thấy tại các địa chỉ sau: 

- http://www.mard.gov.vn 

- http://www.ppd.gov.vn 

 

4.2.4 Quản lý thuốc trừ sâu 

Kế hoạch quản lý và đăng ký thuốc trừ sâu đã được đưa ra từ năm 1992 để điều chỉnh tất cả các hoạt 

động liên quan đến thuốc trừ sâu ở Việt Nam. Hiện nay có hai Trung tâm Kiểm soát Thuốc trừ sâu 

được thành lập tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm phân tích và thử nghiệm thuốc trừ 

sâu mới trước khi đăng ký và xác định dư lượng trong sản phẩm nông nghiệp.  

 

 

Hình 1: Sơ đồ tổ chức của Cục BVTV - MARD 

4.3 Chức năng và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định và Quản lý thuốc bảo vệ thực 

vật phía Bắc   

Phòng Quản lý Thuốc trừ sâu tại Cục Bảo vệ thực vật có nhiệm vụ đánh giá các khía cạnh kỹ thuật 

của hồ sở của công ty thuốc trừ sâu và phụ trách các thử nghiệm thực địa hiệu quả sinh học cũng như 

đánh giá mức MRL của thuốc trừ sâu trong các sản phẩm hoàn chỉnh do các nhà sản xuất đưa ra. 

http://www.mard.gov.vn/
http://www.ppd.gov.vn/


 

4.3.1 Danh mục trái cây và rau quả tươi xuất khẩu sang EU 

 Thanh long 

 Nhãn 

 Dưa hấu 

 Xoài 

 Dừa 

 Chanh  

 Chuối 

Danh sách rau quả 

 Các loại rau thơm 

 Húng quế 

 Ngò 

 Cần tây 

 Ớt  

 Mướp đắng 

 

4.3.2 Sản phẩm trái cây xuất khẩu đã chế biến 

 Cà phê uống liền 

 Chuối khô 

 Các sản phẩm khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Trung tâm kiểm định và quản lý thuốc BVTV phía Bắc 



 

4.3.3 Chương trình công nhận phòng thí nghiệm 

 

Công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là nhằm đánh giá độc lập về khả năng của các phòng thí 

nghiệm trong việc thực hiện các hoạt động cụ thể để đảm bảo sự khách quan và khả năng của những 

cơ quan này. Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chính phủ, nhà thầu và 

người tiêu dùng có thể tin tưởng vào việc hiệu chuẩn và kết quả kiểm tra, các báo cáo kiểm tra và các 

chứng nhận được cung cấp. 

Có hai phòng thí nghiệm được công nhận, cả hai đều thuộc sở hữu nhà nước, một ở miền Bắc và một 

ở Nam gọi là hai Trung tâm Kiểm định và quản lý Thuốc BVTV thuộc Cục Bảo vệ thực vật. 

Hai phòng thí nghiệm này đều được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO 17025 nhưng điều đó không có 

nghĩa là hai cơ quan này có đủ khả năng để thực hiện các xét nghiệm theo quy định của EU. Việc 

công nhận được đưa ra dựa trên các phương pháp và tiêu chuẩn kiểm tra (tại EU tiêu chuẩn phổ biến 

nhất là các tiêu chuẩn ISO) . 

 

4.3.4 Các cơ quan chính thức có thẩm quyền công nhận phòng thí nghiệm 

Hiện chưa có một cơ quan chính thức nào được trao trách nhiệm công nhận các phòng thí nghiệm 

dựa theo các tiêu chuẩn cụ thể.  

 

4.3.5 Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật 

Trung tâm Kiểm định và Quản lý thuốc bảo vệ thực vật đã xác định ba nhu cầu khác nhau bao gồm: 

 Tăng cường năng lực cho cán bộ về an toàn thực phẩm 

 Các phương pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 

 Chương trình giám sát dư lượng tập trung vào giai đoạn sản xuất  

 

Các khóa tập huấn này nên dành cho cả Bộ Nông nghiệp và khu vực tư nhân. 

Trung tâm Quản lý thuốc bảo vệ thực vật đã chuẩn bị một đề xuất dự án nhằm giải quyết những vấn 

đề liên quan đến việc sử dụng hợp lý các loại thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp tại Việt Nam. 

Một bản sao của đề xuất, gửi đến EU để xin hỗ trợ kinh phí, được đính kèm làm Phụ lục 2: Đề xuất 

dự án. 

Đề xuất này không có tham chiếu đến việc áp dụng cơ sở dữ liệu thuốc trừ sâu phù hợp với các tiêu 

chauanr của EU và không đề cập đến việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn phù hợp với Quy tắc ứng xử 

quốc tế của FAO về Quản lý việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn, một trong những vấn đề lớn nhất 

đang tồn tại tại quốc gia này. (xem thêm Phụ lục 3: Quy tắc ứng xử quốc tế về Quản lý việc sử 

dụng thuốc trừ sâu an toàn). 

 

4.4  Cuộc họp với các đơn vị thuộc Cục Bảo vệ thực vật (PQSQ, Trung tâm kiểm dịch sau 

nhập khẩu, Công tác kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu của Cục BVTV) 

Danh sách các loại trái cây tươi và rau quả chế biến cho xuất khẩu sang EU đã được cung cấp và báo 

cáo dưới đây: 

Các sản phẩm đã qua chế biến (trái cây và rau.)  



 

Nước chanh, nước dứa, bột gừng, nước dừa, trái cây khô, ngô đóng hộp, dưa leo đóng hộp, nước ép 

táo, nấm đóng hộp, hoa quả khô, tỏi chiên, khoai tây sấy khô, ớt bột, bột curcuma, bột chanh, nước 

ép xoài, đu đủ sấy khô. 

Hoa quả tươi 

Vôi, thanh long, xoài, dứa, dừa, chôm chôm, đu đủ, chuối, dưa, táo sao, ổi, quả mít, sầu riêng, anh 

đào, nhãn, vải. 

Rau quả tươi 

Ngô tươi, khoai môn, nấm, dâu tây, đậu nành, nấm, ớt, gia vị, khoai lang,cà chua, gừng, tre, nấm 

Curcuma, sắn, rau muống, đậu ... 

 

Trái cây tươi và rau quả xuất khẩu sang EU được xếp loại Nguy cơ cao 

 

Có năm loại sâu bệnh tấn công rau, rất phổ biến ở Việt Nam và bị cấm ở EU, 

cần phải được loại bỏ trước khi vận chuyển: 

 Liriomyza spp 

 Thrips sp. 

 Bemisia tabaci  

 Bactrocera complex  

 Xanthomonas campestris 

Hầu hết các giống bị ảnh hưởng đều là ớt và rau thơm. 

Điều này đạt được bằng cách trồng trong nhà kính và giữ cho sản phẩm riêng 

biệt trong quá trình vận chuyển và đóng gói. 

 

Hình 3: Thrips palmi (Thripidae – Bộ Thysanoptera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Nhà kính của Công ty Trái cây hiếm Exotic Fruit Company greenhouse 



 

Một số hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất trái cây và rau tươi xuất khẩu sang EU, như:: 

Sự thiếu liên kết giữa nhà xuất khẩu và nhà sản xuất để đảm bảo rằng các nguyên liệu này đáp ứng 

các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của EU. Điều này đặc biệt nghiêm trọng, bắt đầu từ hoạt 

động sau thu hoạch đến tiếp thị, vì không có kế hoạch thực sự để đảm bảo an toàn thực phẩm và chất 

lượng được đặt ra 

 

4.5  Nghiên cứu thực tế: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH NHÂN 

(ANPRO CO, LTD) 

Công ty này đang xuất khẩu một số loại rau thơm sang Pháp vào thị trường ngách, nói cách khác là 

các nhà hàng Việt Nam. 

Họ trồng các loại thảo mộc trong nhà kính xây dựng theo tiêu chuẩn của EU. 

 

 

 

 

Hình 5: Nhà kính của công ty 

trồng rau xuất đi EU 

 

 

 

 

Sản phẩm được làm mát và vận chuyển đến nhà đóng gói trong một chiếc xe tải làm lạnh. 



 

Khu đóng gói được chứng nhận theo tiêu chuẩn HACCP của Bộ Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (US 

FDA). 

 

 

Hình 6: Quy trình làm sạch sản phẩm 

 

Hình 7: Sản phẩm đã đóng gói giữ trong ngăn lạnh 



 

 

 

 

 

Công ty này được xác nhận 

theo tiêu chuẩn VietGap 

 

 

 

 

 

Hình 8: Giấy chứng nhận 

VietGap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9: Chứng nhận kiểm dịch thực vật 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10: Chứng nhận 

HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú 

Mặc dù công ty đã tuân thủ các quy trình quốc tế và nhận được các chứng nhận cần thiết, nhưng việc 

tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và các Thực tiễn sản xuất tốt không được thực hiện một cách đầy 

đủ và chặt chẽ. Trong điều kiện như vậy, công ty chỉ có thể xuất khẩu sang thị trường nhánh của EU, 

thị trường nhỏ vốn đòi hỏi thấp hơn một người tiêu dùng tiêu chuẩn ở châu Âu. 

 



 

4. HAI HỘI THẢO 

Hai cuộc hội thảo đã được tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp, một tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 

tháng 10 và một hội thảo vào ngày 11. Tham dự có các cán bộ đến từ Viện nghiên cứu, cơ quan nhà 

nước và đại diện của khu vực tư nhân. 

Chuyên gia quốc tế đã chuẩn bị bốn bài trình bày về các khía cạnh an toàn và chất lượng thực phẩm 

sau khi thu hoạch, làm mát sản phẩm, đóng gói, lưu trữ và vận chuyển bao gồm: 

 Yêu cầu của người tiêu dùng về Trái cây tươi và Rau ở Châu Âu 

 An toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn của EU 

 Hiệp định ATP 

 Các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm của EU về trái cây và rau quả (Các văn bản 

pháp luật) 

Các bài trình bày đã được hoàn thành đi kèm với một bộ hình ảnh cho thấy các tiêu chuẩn chất lượng 

cần thiết để có thể cạnh tranh trên thị trường EU và các quy định quan trọng nhất của EU về vấn đề 

này. 

Các vấn đề khác, bao gồm hầu hết các yêu cầu tuân thủ kiểm dịch thực vật ở Việt Nam, đã được các 

chuyên gia địa phương thảo luận. 

Các bài thuyết trình được đính kèm tại Phụ lục 4: Các bài thuyết trình 

 

 

5. THÔNG TIN VỀ THUẬN LỢI HÓA THƯƠNG MẠI VÀO EU 

5.1 Bộ phận hỗ trợ xuất khẩu 

Các nhà xuất khẩu của Việt Nam cần biết đến các nguồn hỗ trợ miễn phí do Ủy ban Châu Âu cung 

cấp để hỗ trợ thương nhân từ các quốc gia ngoài EU xuất khẩu sản phẩm của họ sang EU.  

Trang web EU Export Helpdesk là một công cụ hữu ích và hiệu quả để tìm hiểu về các yêu cầu của 

từng mặt hàng cụ thể.  

Trang web ‘Export Helpdesk’ cung cấp các thông tin về hệ thống thuế quan của EU, các yêu cầu, sắp 

xếp ưu đãi, hạn ngạch xuất khẩu ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh tại các quốc gia đang phát 

triển.  

Từ trang chủ: http://exporthelp.europa.eu các nhà xuất khẩu cần nhập thông tin vào các ô tìm kiếm, 

bao gồm mã CN (còn được gọi là mã sản phẩm, các mã số sản phẩm này cũng có thể tìm thấy bằng 

cách truy cập vào Mục “Find my product code”), quốc gia xuất xứ (ví dụ Việt Nam), quốc gia nhập 

khẩu sản phẩm trên và ngày tháng liên quan. Sau khi ấn vào nút ‘Search’, một trang web sẽ hiện ra 

cùng với các thông tin có liên quan mà nhà xuất khẩu cần biết. 

Mã CN Sản phẩm 

0802 31 00 

0802 32 00 

Hạt óc chó, tươi hoặc sấy khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

 

0813 

0813100000 

Trái cây khô  

Mơ khô 

0710 22 Đậu 

04090000 Mật ong 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade_EH_main_document_RU.pdf
http://exporthelp.europa.eu/


 

 

Để tìm kiếm các yêu cầu cho việc xuất khẩu mật ong từ Việt Nam sang Đức, trong trang chủ, bạn sẽ 

chọn Mục “My export” ở Danh mục phía bên trái. Khi vào đến trang đó, bạn cần nhập các thông tin 

bao gồm mã sản phẩm, quốc gia xuất xứ và quốc gia nhập khẩu: 

 

 

 

Trang tiếp theo sẽ cung cấp cho bạn các đường dẫn đến các yêu cầu cần thiết: 

 

 
 

Thông tin được cung cấp theo yêu cầu cụ thể không chỉ áp dụng cho một sản phẩm cụ thể. Chẳng 

hạn, bằng cách nhấp vào “Control of contaminants in foodstuffs”("Kiểm soát các chất gây ô nhiễm 

trong thực phẩm"), một bản tóm tắt về các quy định luật pháp cụ thể của EU trong lĩnh vực này được 

trình bày. 



 

Các đường dẫn về hệ thống luật pháp của EU được cập nhật thường xuyên sẽ được cung cấp cũng 

như danh sách các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực cụ thể này. 

Đôi khi trang web này cũng cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục của từng quốc gia (xem ví dụ: 

“Voluntary – Products from organic production”/"Tự nguyện - Sản phẩm hữu cơ", “Additional 

information for Germany”/"Thông tin bổ sung về nước Đức"). 

Các liên kết tới các nguồn thông tin bổ sung trong một khu vực nhất định cũng thường được bao 

gồm. Thông tin về chính sách thuế nội bộ, tuy khác nhau ở mỗi quốc gia thành viên, cũng được cung 

cấp. 

5.2 Các yêu cầu an toàn áp dụng cho xuất khẩu trái cây và rau quả tươi sang EU 

Những yêu cầu này bao gồm các quy tắc mà các nhà xuất khẩu từ Việt Nam cần phải biết, liên quan 

đến hàm lượng chất gây ô nhiễm trong thực phẩm cho các sản phẩm ở thị trường EU và mức độ dư 

lượng tối đa cho phép đối với một số loại thuốc trừ sâu nhất định. 

Để bảo đảm duy trì mức độ bảo vệ người tiêu dùng cao, thực phẩm nhập khẩu vào EU phải tuân thủ 

luật pháp của EU nhằm đảm bảo thực phẩm được đưa ra thị trường an toàn để ăn và không chứa chất 

gây ô nhiễm ở mức độ có thể đe doạ đến sức khoẻ con người. Chất gây ô nhiễm có thể có trong thực 

phẩm do kết quả của các giai đoạn khác nhau trong sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc giữ, hoặc 

cũng có thể là do ô nhiễm môi trường. 

Quy định (EEC) số 315/93 quy định về hàm lượng của các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm ở EU. 

Trong một số mục phần có liên quan, Quy định này đã chỉ ra rằng: 

o Thực phẩm chứa chất gây ô nhiễm ở mức không thể chấp nhận được theo quan điểm y tế 

công cộng và đặc biệt ở mức độ độc hại sẽ không được đưa vào thị trường Châu Âu và sẽ bị 

từ chối;  

o Hàm lượng chất gây ô nhiễm sẽ được giữ ở mức thấp nhất có thể đạt được sau khi thực thi 

các hoạt động tốt được khuyến cáo; và 

o Có thể thiết lập mức tối đa cho một số chất gây ô nhiễm nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. 

Quy định (EC) số 1881/2006 quy định hàm lượng tối đa đối với một số chất gây ô nhiễm trong thực 

phẩm được đưa vào thị trường EU. Các mục có thể liên quan đến các nhà xuất khẩu trái cây tươi, trái 

cây đã chế biến và các loại hạt của Việt Nam là các Phần 1, 2 và 3 của Phụ lục của Quy định này. 

Phần 1 giới hạn hàm lượng nitrate trong rau diếp, rau bina và thức ăn trẻ em. Mục 2 đặt ra các giới 

hạn đối với các chất độc khác nhau trong các loại quả khác như đậu phộng, quả hạch, trái cây khô 

(kể cả trái cây sấy khô) và các sản phẩm chứa các loại quả này, nước trái cây. Phần 3 quy định giới 

hạn đối với các loại kim loại nặng khác nhau, trong đó có trái cây. 

Phụ lục 5. Quy định của Ủy ban EU (EC) Số 1881/2006 ngày 19/12/2006 quy định mức giới hạn 

tối đa đối với một số chất ô nhiễm trong thực phẩm.  

Mức dư lượng tối đa 

Quy định số 396/2005 đặt ra một bộ quy tắc hài hoà đầy đủ về mức dư lượng thuốc trừ sâu. Quy định 

này đưa ra các điều khoản về việc thiết lập mức dư lượng thuốc trừ sâu của EU (sau đây gọi là 

MRLs) trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm thực vật và động 

vật phải tuân thủ các mức MRL do Ủy ban châu Âu quy định để bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc 

tiếp xúc với hàng hóa chứa mức dư lượng thuốc trừ sâu quá mức cho phép. 

Phụ lục của Quy định số 396/2005 quy định danh mục các sản phẩm chịu sự kiểm soát và mức dư 

lượng tối đa dành cho chúng. 

Các Phụ lục được sắp xếp như sau:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1881&qid=1487825037927&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1881&qid=1487825037927&rid=1


 

o Phụ lục I thiết lập một danh sách các sản phẩm chịu sự kiểm soát về mức dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật, bao gồm các sản phẩm từ động vật, trái cây, rau quả, ngũ cốc, gia vị và các loại 

thực vật có thể sử dụng làm thực phẩm; 

o Phụ lục II bao gồm danh sách các mức dư lượng tối đa của EU; 

o Phụ lục IV cung cấp danh sách các loại thuốc bảo vệ thực vật không có quy định mức dư 

lượng tối đa do mức rủi ro nguy hiểm thấp; 

o Phụ lục V bao gồm danh sách các loại thuốc trừ sâu có mức dư lượng tối đa được quy định 

cao hơn mức 0.01 milligrams cho 1 kg; 

o Phụ lục VII bao gồm danh sách các loại thuốc trừ sâu đươc sử dụng làm chất khử trùng mà 

các quốc gia thành viên EU cho phép áp dụng như trường hợp ngoại lệ trước khi sản phẩm 

được đưa ra thị trường.  

Thông tin thêm về các chất và mức dư lượng tối đa được đưa vào danh sách các Phụ lục II, III và IV 

có trên trang web Cơ sở dữ liệu về Thuốc trừ sâu của EU.1 

Quy tắc ghi nhãn bắt buộc đối với sản phẩm thực phẩm ở EU  

Thông tin chi tiết về ghi nhãn sản phẩm được ghi trong Quy định EC 1169/2011. Đối với sản phẩm 

trái cây tươi và rau quả các thông tin sau đây là bắt buộc: 

1. Tên và địa chỉ của người đóng gói và người vận chuyển 

2. Tên của sản phẩm (Nếu như sản phẩm không thể nhìn rõ từ bên ngoài bao bì) 

3. Quốc gia xuất xứ 

4. Loại và kích cỡ (liên quan đến các tiêu chuẩn tiếp thị) 

5. Số lô để truy xuất nguồn gốc  

Những chi tiết này phải xuất hiện trên bao bì hoặc trên nhãn gắn liền với thực phẩm đóng gói sẵn. 

Trong trường hợp thực phẩm đóng gói sẵn dành cho nhân viên phục vụ ăn uống hàng loạt (thực 

phẩm được bán với số lượng lớn), các thông tin ghi nhãn bắt buộc phải xuất hiện trên các tài liệu 

thương mại trong khi tên của nó được bán, hạn sử dụng hoặc sử dụng đến ngày nào và tên của nhà 

sản xuất phải xuất hiện trên bao bì bên ngoài. 

Các quy tắc ghi nhãn đặc biệt áp dụng cho sản phẩm thực phẩm trong EU  

Tất cả thực phẩm được bán trên thị trường EU đều phải tuân thủ các quy tắc ghi nhãn nhất định để 

đảm bảo rằng người tiêu dùng có được tất cả các thông tin cần thiết để đưa ra các lựa chọn hợp lý. 

Có những quy tắc chung về ghi nhãn thực phẩm, cũng như các quy định cụ thể liên quan đến ghi 

nhãn: 

o Thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm mới xuất hiện; 

o Thực phẩm cho các mục đích dinh dưỡng đặc biệt; 

o Phụ gia thực phẩm và hương liệu; và 

o Các vật liệu được sử dụng để tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

Danh mục đầy đủ các chỉ tiêu và quy định về đóng gói tại EU có thể tìm thấy ở liên kết dưới đây:  

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1

=ehir_eu14_03v001/eu/main/req_lblpack_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CY

&file2=ehir_cy14_03v001/cy/main/req_lblpack_cy_010_0612.htm&reporterLabel2=C 

 

                                                      
1http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN 
 



 

6. CÁC KẾT QUẢ CHÍNH 

6.1 Vấn đề vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng tại Việt Nam 

Trong năm nay, (Tháng 4/2017), một báo cáo do Ngân hàng Thế giới và các đối tác khác thực hiện  

theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam về an toàn thực phẩm đã được công bố. 

"Báo cáo đã nêu rõ rằng an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm cấp bách của cộng đồng và nói 

rằng việc lạm dụng các sản phẩm đầu vào nông nghiệp cao như kháng sinh, thuốc trừ sâu và phân 

bón hóa học cũng như thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc và lây nhiễm chéo là vài trong số những 

yếu tố chính đe doạ an toàn thực phẩm của Quốc gia. Trong số những thách thức lớn nhất đối với 

việc đảm bảo thực phẩm an toàn, việc thay đổi thói quen tập quán của hàng triệu nhà sản xuất thực 

phẩm nhỏ rải rác khắp cả nước cũng đang là vấn đề chính. Các tác giả nhấn mạnh rằng mặc dù Việt 

Nam đã có một khung pháp luật về an toàn thực phẩm hiện đại, nhưng cần phải có nhiều cách tiếp 

cận tập trung vào kết quả hơn và dựa vào đánh giá rủi ro để thúc đẩy việc đảm bảo an toàn thực 

phẩm của đất nước.”2 

Việc sử dụng thuốc trừ sâu là một vấn nạn rất quan trọng trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm và 

phải có sự kiểm soát và quản lý sử dụng hợp lý, bao gồm các vấn đề liên quan đến pháp lý, các điểm 

phân phối và áp dụng hợp lý. Các hướng dẫn về quản lý thuốc trừ sâu được FAO công nhận thường 

xuyên trong một văn bản gọi là "Quy tắc ứng xử quốc tế về Quản lý Thuốc trừ sâu" và mọi quốc gia 

cần áp dụng điều này. 

Tình hình hiện nay có ảnh hưởng lớn đến uy tín của các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam, đe doạ 

đến sức khoẻ con người và hạn chế tiềm năng xuất khẩu.  

 

 Kiến thức bên lề: các phòng thí nghiệm có ít kinh nghiệm trong việc áp dụng các tiêu chuẩn 

của EU (chủ yếu là ISO và những tiêu chuẩn khác) và các phương pháp khác, ngay cả các 

phòng thí nghiệm đã được công nhận. Họ có nhiều kinh nghiệm áp dụng các quy định khác 

(ví dụ như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc), điều này không thể hoàn toàn phù hợp với các quy 

định của EU. 

Tiêu chuẩn ISO là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất để thử nghiệm các sản phẩm thực phẩm 

ở Châu Âu. Chúng thường được hài hòa với các tiêu chuẩn quốc gia (như UNI ở Ý, AFNOR ở Pháp, 

DIN ở Đức vv). 

Theo đó, việc được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025, một tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi 

như là một tiêu chuẩn công nhận quốc tế của Phòng thí nghiệm, có thể không đủ để xuất khẩu sang 

Châu Âu. 

Việc thiết lập một hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của EU đòi hỏi nhiều hành 

động phối hợp, bao gồm trách nhiệm của nhiều cơ quan chính phủ, phòng thí nghiệm. 

Đối với những gì liên quan đến phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025 thường được áp 

dụng. Hiện tại, Việt Nam có ít nhất hai phòng thí nghiệm có hệ thống đảm bảo chất lượng tại chỗ và 

hai phòng này chỉ được công nhận cho một số loại phân tích, xét nghiệm nhất định, không thể đáp 

ứng toàn bộ yêu cầu của EU. 

Cần nhớ rằng việc kiểm định không chỉ liên quan đến các xét nghiệm mà còn bao gồm các phương 

pháp được sử dụng để thực hiện chúng. Tuy nhiên, khả năng chuyên môn của các phòng thí nghiệm 

để tiến hành kiểm tra chất lượng và đạt được các tiêu chuẩn ISO 17025 cần phải cải thiện để đáp ứng 

những thách thức mới trong kiểm soát an toàn thực phẩm. 



 

6.2 Sản xuất rời rạc 

Sự rời rạc manh mún trong đất đai dành cho sản xuất là một hạn chế khác cho xuất khẩu. Để cạnh 

tranh, quy trình sản xuất phải được thực hiện ở số lượng lớn, các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng 

cần phải được giám sát chặt chẽ. Các nhà sản xuất nhỏ không có khả năng đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

cần thiết (như kho lạnh) , một trong những yêu cầu để thực thi Các Thực hành sản xuất tốt. 

Nhằm khắc phục điểm bất lợi này, Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ hỗ trợ các hiệp hội nông dân và 

các hợp tác xã nông dân.  

6.3 Các tiêu chuẩn giám sát an toàn chất lượng trong quy trình sản xuất và phân phối  

Các tiêu chuẩn về quản lý an toàn chất lượng vẫn còn thiếu ở nhiều giai đoạn khác nhau:  

 Trồng trọt; 

 Chế biến; 

 Vận chuyển; 

 Mua bán. 

Ở cấp độ Trồng trọt, theo các cuộc phỏng vấn, vẫn diễn ra việc sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu trong 

sản xuất. Nông dân chưa được đào tạo để sử dụng thuốc trừ sâu đúng cách, dẫn đến sản phẩm vi 

phạm các mức MRLs, chứa các nguy cơ xấu cho sức khoẻ và sản phẩm bị từ chối nhập khẩu. 

Ở giai đoạn sau thu hoạch, việc không áp dụng chặt chẽ và đầy đủ các nguyên tắc HACCP và truy 

xuất nguồn gốc khiến việc xuất khẩu sang Châu Âu trở nên khó khăn. Vấn đề chính thường là chất 

lượng của địa điểm chế biến, không thường xuyên được dọn sạch, không đầy đủ cơ sở hạ tầng. Nếu 

cơ sở không được thiết kế phù hợp từ đầu để tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc, các công ty cần tân 

trang lại chúng, với chi phí đầu tư cao và giảm thời gian sản xuất xuống. Trong các trường hợp khác, 

đó có thể là vấn đề sử dụng các vật liệu bị cấm (ví dụ như thép cacbon) hoặc công nghệ lạc hậu. 

Chỉ có các tổ chức lớn có thể đủ khả năng xây dựng các tòa nhà mới và trang thiết bị hiện đại. 

Vận chuyển. Các sản phẩm dễ hư hỏng phải được sản xuất, vận chuyển và bán dưới cơ chế kiểm 

soát nhiệt độ. Mức nhiệt độ phụ thuộc vào loại sản phẩm. Chế độ này được gọi là COLD CHAIN 

(Chuỗi giữ lạnh). 

Việc áp dụng Chuỗi giữ lạnh cần phải được thực hiện ở tất cả các khâu hậu cần diễn ra trong nước 

(vận chuyển, bảo quản) để duy trì một hoặc nhiều sản phẩm (thường là thực phẩm, bao gồm các chất 

hóa học hoặc môi trường chứa sản phẩm đó) ở nhiệt độ thấp để đảm bảo chất lượng. 

Các quy định về sức khoẻ, quy định nhiệt độ tối ưu cho việc lưu trữ thực phẩm dựa trên khoa học 

truyền thống. Họ tính đến những thay đổi trong thói quen tiêu dùng, sự phát triển của công nghệ chế 

biến thực phẩm và những rủi ro, cũng như mục tiêu nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. 

A: Nhà  sản xuất 

B: Chế biến 

C: Phân phối 

D: Vận chuyển 

E: Khách hàng 



 

 

Bất cứ sự gia tăng nhiệt độ nào cũng gây ra và thúc đẩy sự tăng trưởng của vi sinh vật và làm giảm 

tuổi thọ sản phẩm: một sản phẩm lành mạnh có thể trở thành sản phẩm nguy hiểm, bề ngoài và chất 

lượng sản phẩm đó có thể bị xấu đi. 

COLD CHAIN không được thực hiện đầy đủ ở Việt Nam khi bất cứ ai cũng có thể bước vào một 

khu chợ và nhìn thấy các sản phẩm được bày bán không được đóng gói và bảo quản lạnh đầy đủ.  

Việc vận chuyển theo chuỗi giữ lạnh (COLD CHAIN) bao gồm việc giám sát các phương tiện vận 

chuyển theo một bộ quy tắc hoặc tiêu chuẩn được thiết lập cụ thể. 

Mặc dù trái cây tươi và rau quả không thuộc danh sách thực phẩm dễ bị hư hỏng theo Hiệp định 

ATP2, việc bảo quản các sản phẩm này được giữ lạnh đặc biệt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt là 

rất cần thiết. 

Người viết không biết quy tắc nào được áp dụng để kiểm tra hiệu quả của xe tải và xe tải làm lạnh để 

vận chuyển các sản phẩm làm lạnh và đông lạnh trong nước. 

Việc chuỗi giữ lạnh được duy trì hợp lý cần được thực hiện là rất quan trọng, không chỉ vì lợi ích của 

việc kinh doanh mà còn vì lợi ích của sức khoẻ con người. 

Địa điểm bán hàng.  

 Thực phẩm dễ bị hư hỏng: 

 Thực phẩm đông lạnh;  

 Kem giữ ở nhiệt độ -20°C và thủy sản đông lạnh ở nhiệt độ -18°C. 

 Thực phẩm giữ lạnh, mát nhưng trên mức đông đá: 

 Sản phẩm thitj, sữa tiệt trùng ở nhiệt độ +6°C; 

 Thịt đỏ ở nhiệt độ +7°C. 

Các sản phẩm cần được giữ ở một mức nhiệt độ phù hợp trong suốt chuỗi giữ lạnh, bao gồm cả tại 

địa điểm bán hàng. Bất cứ sự gia tăng nhiệt độ nào cũng có thể gia tăng rủi ro ngộ độc thực phẩm 

hoặc suy giảm chất lượng sản phẩm. 

Theo quan điểm trên, một số quy định của Châu Âu (ví dụ như tại nước Ý) có bao gồm các thực 

hành theo nguyên tắc ATP vào các tiêu chuẩn HACCP, nói một cách khác, đối với một nhà sản xuất 

thực phẩm tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, người đó phải sử dụng các phương 

tiện vận chuyển có giữ lạnh được dán mác ATP. 

Duy trì nhiệt độ phù hợp để giữ lạnh sản phẩm cũng có nghĩa là kéo dài tuổi thọ sản phẩm, do đó các 

công ty có thể điều chỉnh giá cả cho phù hợp. Các khoản đầu tư vào hệ thống cửa hàng giữ lạnh và 

các phương tiện vận chuyển có giữ lạnh thường mang lại hiệu quả nhanh chóng. 

 



 

7. CÁC KHUYẾN NGHỊ 

7.1 Các khuyến nghị về mặt thể chế 

13. Tiến hành một phân tích chính xác về nhu cầu của các phòng thí nghiệm kiểm dịch thực vật 

bao gồm có nhu cầu về trang thiết bị và đào tạo nhằm có thể thực hiện được toàn bộ các bài 

xét nghiệm phát hiện mức dư lượng MRLs của thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn của Châu Âu  

14. Cung cấp các biện pháp phù hợp để giải quyết những thiếu sót trong việc phát hiện các dư 

lượng MRLs của thuốc trừ sâu, ví dụ như đào tạo các cán bộ về an toàn thực phẩm, các 

phương pháp kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn của EU, các chương trình giám sát dư lượng trong 

giai đoạn sản xuất. 

15. Xem xét áp dụng các mức MRLs của Châu Âu, cung cấp danh sách các sản phẩm có thể 

được chấp nhận và dán mác rõ ràng theo các yêu cầu nhập khẩu của Châu Âu và/hoặc cung 

cấp danh sách các loại thuốc trừ sau bị cấm, không phù hợp để sử dụng cho các sản phẩm 

xuất khẩu sang EU 

16. Hỗ trợ người trồng trong việc lựa chọn đúng sản phẩm, sử dụng đúng cách, bằng cách tổ 

chức các khóa đào tạo cho nông dân và/hoặc các hội nông dân. 

17. Thực hiện Quy trình đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm đầy đủ bao gồm tất cả các 

khẩu trong chuỗi cung ứng từ khâu sau thu hoạch đến phân phối và bán hàng, đặc biệt đề xuất 

áp dụng các tiêu chí HACCP. 

18. Tạo điều kiện thuận  lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng dây chuyền lạnh bằng cách sửa đổi 

các tiêu chuẩn vệ sinh và chế biến cần thiết cho việc vận chuyển trái cây và rau tươi (ví dụ 

như phương pháp ATP) 

19. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến MRLs, việc đưa ra một Chương trình Giám sát MRLs 

là chưa đủ, cần tập trung vào việc quản lý sử dụng thuốc trừ sâu an toàn phù hợp với Quy tắc 

ứng xử quốc tế của FAO về Quản lý an toàn đối với thuốc trừ sâu. Một phần của việc này bao 

gồm việc phân tích và đánh giá khung pháp lý và khung thể chế hiện hành đối với việc quản 

lý sử dụng thuốc trừ sâu ở Việt Nam.  

20. Cung cấp các khóa đào tạo và các buổi hỗ trợ kiến thức để củng cố năng lực của khu vực tư 

nhân và khu vực công nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến thuốc trừ sâu và giảm tổng 

thể việc sử dụng thuốc trừ sâu. 

21. Thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý 

thuốc trừ sâu (bao gồm bảo vệ kiểm tra biên giới và kinh nghiệm kiểm soát chung - chia sẻ 

tại Việt Nam giữa các Bộ). 

22. Cần hỗ trợ thêm cho việc đào tạo năng lực trong lĩnh vực sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu ở cấp 

quốc gia, bao gồm việc huy động các nguồn lực tài chính.  

23. Từ khía cạnh thực tế, có thể đề nghị cung cấp hỗ trợ cho việc phân tích nhu cầu của quốc gia 

về các chương trình đánh giá để tăng cường năng lực quản lý việc sử dụng thuốc trừ sâu trên 

cơ sở tiếp cận liên ngành và đa bên. 

24. Tính then chốt của việc quản lý thuốc trừ sâu an toàn là giám sát tất cả các bước sau khi đăng 

ký thuốc trừ sâu, bao gồm kiểm soát chất lượng và các hệ thống giám sát buôn bán hàng giả, 

buôn lậu, có hiệu lực pháp luật hiệu quả.  



 

7.2 Khuyến nghị cho khu vực tư nhân 

 

8. Trước khi bắt đầu xuất khẩu sang EU, hãy thực hiện chính xác các hướng dẫn trong hướng 

dẫn đính kèm và đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều có thể được đáp ứng 

9. Đảm bảo rằng các sản phẩm được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGap 

10. Đảm bảo sản phẩm được làm mát nhanh  

11. Tiến hành kiểm tra chính xác nguyên liệu theo các tiêu chuẩn SPS và các yêu cầu bắt buộc 

khác của EU 

12. Thiết lập một hệ thống HACCP cho nhà đóng gói và giai đoạn vận chuyển 

13. Kiểm soát dây chuyền lạnh 

14. Sử dụng phương tiện vận chuyển lạnh càng nhiều càng tốt theo thông lệ quốc tế và Tiêu 

chuẩn Sản xuất tốt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Phụ lục 1: Chương trình gặp mặt và kế hoạch làm việc 

Meeting agenda under MUTRAP Programme 

Oct. 3, 2017: Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)  

10:00 -11:30 Meeting with Dr Hoa LT  head of SPS Office and Mr Tru DQ, SPS consultant 

Introduction, scope of the mission. Discuss technical issues regarding preparing for booklet and 

Seminars and other relevant issues related. 

13:30 -14:30 Meeting with Dr Trung H, DG, Plant Protection Department (PPD) and Mr Ha LV, 

Head of Plant Quarantine Division, PPD to discuss on technical Access Market (TMA)and 

import/export requirement for EU market. 

14:45 – 16:30 Meeting with Dr Oanh LT, Director, Northern pesticide control and testing Center to 

Visit Pesticide residue and quality control and discuss on pesticide residue/quality control for fruit 

import/export to EU. 

Oct. 4, 2017:  8:30 – 11:30  Visit Fruit and Vegetables Research Center (SOFRI), MARD, Gialam, 

Hanoi. Meeting with Dr Hung DG, SOFRI and his Researchers to discus Fruit R&D, Training 

program on GAP. Field visit to longan and other fruit plantation for export. 

13:30 – 14:30 Viet Nam Trade Promotion Agency 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nôi 

15:00 – 16:30 Meeting with Agro-Processing and Market Development Authority, MARD 10 

Nguyễn Công Hoan, Hà Nội 

19:30- 21:30: flight from Ha noi to HCM city 

Oct. 5-6, 2017:   9:00-10:00  Meeting with  Plant quarantine Sub-Dept (PQSD, Post entry 

Quarantine Center, Pesticide residue/quality control under PPD;   

10:30 – 11:30 To meet with Head of  Viet Nam fruits and vegetables association offices to discuss 

technical access market, import/export requirements and procedures for fruit to export to EU. 

Oct. 6, 2017: Visit Southern Fruit Research Center and Plant Protection Sub-Department Tien Giang 

to discuss on Fruit research and production. Field trip to Fruit farm export to EU. 

Oct. 7- 8, 2017:        Days off and Prepare for workshop in HCM and Ha Noi 

Oct. 9 , 2017:   Workshop on SPS issue related to fruit import/export (in HCM City) 

Oct. 10, 2017:  Flight from HCM City to Hanoi  

Oct. 11 2017:  Workshop on SPS issue related to fruit import/export (in Hanoi) 

Oct. 12- 20, 2017:   Briefing the end of mission and writing report and outline the hand book   



 

 

Project duration 1-10-17 2-10-17 3-10-17 4-10-17 5-10-17 6-10-17 7-10-2017 8-10-2017 9-10-17 10-10-17 11-10-17 12-10-17 13-10-17 14/10/2017 15-10-17 16-10-17 17-10-17 18-10-17 19-10-17 20-10-17 ##########

DMI Expert 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Place of Perfomance

1 Arrival in Hanoi, transfer to the Armi Hotel Hanoi Hanoi

2 Meeting with the PMU Hanoi

 2.1

Breefing with the Projetc Director

Hanoi

 2.2 Meeting at the PMU Hanoi

Work Plan, Outline, Methodology preparation Hanoi

3 Meetings with Authorities and Professional Organizations Hanoi

 3.1

1. 10.00 - 11.30 Meeting with Dr Hoa LT  head of SPS Office 

Plant Protection Department (PPD)

2. 13:30 -14:30 Meeting with Dr Trung H, DG, Plant Protection 

Department (PPD) and Mr Ha LV, Head of

 Plant Quarantine Division, PPD to discuss on technical 

Access Market (TMA)

3. 14:45 – 16:30 Meeting with Dr Oanh LT, Director, Northern 

pesticide control and testing Center 

Hanoi

 3.2

1.  8:30 – 11:30  Visit Fruit and Vegetables Research Center 

(SOFRI), MARD, Gialam, Hanoi. 

2. 13:30 – 14:30 Viet Nam Trade Promotion Agency 

3.  15:00 – 16:30 Meeting with Agro-Processing and Market 

Development Authority, MARD 

Hanoi

 3.3 19:30- 21:30 flight from Ha noi to HCM city Hanoi

 3.4

1. 9:00-10:00 Meeting with  Plant quarantine Sub-Dept (PQSD)

2. 10:30 – 11:30  Head of  Viet Nam fruits and vegetables 

association HCMC

 3.5

Oct. 6, 2017: Visit Southern Fruit Research Center and Plant 

Protection Sub-Department Tien Giang HCMC

4 Preparation of workshops HCMC

5 Delivery of WorkShop in HCMC HCMC

6 Departure for Hanoi HCMC

7 Delivery of Workshop in Hanoi Hanoi

8 Drafting Booklets Hanoi

9 Revision of Booklet and Report writing Hanoi

10 Debriefing at PMU Hanoi

11 Departure from Hanoi Hanoi

European Trade Policy and Investment Support Project (EU MUTRAP) Code EU 31 DMI Work Plan

ACTIVITY



 

 

Danh sách các Phụ lục khác 

Phụ lục 2: Đề xuất dự án 

Phụ lục 3: Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu an toàn của FAO 

Phụ lục 4: Các bài thuyết trình 


