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THỰC TRẠNG VS-ATTP Ở VIỆT NAM

CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
+ Số vụ tăng liên tục
+ Số ngươi bị ngộ độc tăng
+ Số người chết tăng

Tại sao GAP?

LUẬT
BẢO VỆ
NGƯỜI

TIÊU
DÙNG

Bất kỳ tác nhân sinh học, hóa học hoặc vật lý trong thực phẩm 
đều có khả năng gây tác động Có hại cho sức khỏe người tiêu 

dùng và cả cho sức khỏe người sản xuất – có hại cho môi 
trường sinh thái

2. SINH HỌC 3. VẬT LÝ

1. HÓA HỌC

PHÂN TÍCH CÁC MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM

HẬU QUẢ

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dioxin-3D-vdW.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dioxin-3D-vdW.png
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SẢN XUẤT THU HOẠCH SƠ CHẾ BẢO QUẢN PHÂN PHỐI

SOS: PHẢI LẬP TỨC NGĂN CHẶN VÀ KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY

VỆ SINH – AN TOÀN THỰC PHẨM

HÓA HỌC SINH HỌC VẬT LÝ

THỰC TRẠNG VS-ATTP Ở VIỆT NAM
NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM XUẤT KHẨU 
BỊ TRẢ LẠI
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Tại sao GAP?

NGUY CƠ MẤT THỊ
TRƯỜNG XUẤT KHẨU
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TÁC HẠI ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
+ Thực phẩm không an toàn: Gây ngộ độc thực phẩm

TÁC HẠI ĐỐI VỚI NGƯỜI SẢN XUẤT
+ Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sản xuất
+ Ô nhiễm môi trường sống của người sản xuất (nông thôn bị ô nhiễm)

TÁC HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG
+ Môi trường canh tác (đất, nước) bị ô nhiễm lâu dài, khó khắc phục.
+ Năng suất cây trồng giảm dần, chi phí đầu vào SX tăng
+ Môi trường sống nông thôn bị ô nhiễm: ảnh hưởng sức khỏe ND

TÁC HẠI KINH TẾ 
+ Chi phí sản xuất tăng, hiệu quả đầu tư giảm.
+ Sản phẩm không có thương hiệu bị ép giá, phải bán giá thấp
+ Không có sản phẩm cho thị trường cao cấp
+ Thị trường tiêu thụ ngày một thu hẹp

TÁC HẠI CỦA SẢN XUẤT 
KHÔNG AN TOÀN

XU THẾ TIÊU DÙNG: NGƯỜI TIÊU THỤ HƯỚNG TỚI HÀNG HÓA CÓ THƯƠNG HIỆU

Hậu quả: Tồn lưu thuốc BVTV cao

Thuốc BVTV quá ngưỡng > MRLs (%)

2008 2009 2010

Hà Nội 8,0 20,0 21,9

Hải Phòng 14,0 10,0 11,9

Huế 19,0 2,0 0

Đà Nẵng 15,0 16,0 10,1

Nha Trang 11,0 18,0 5,1
Nguồn: Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc, Hà Nội
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Theo FAO và UNEP:

+ Hàng năm trên TG có tới 5
triệu nông dân bị ngộ độc
thuốc BVTV (hàng ngàn
người chết/năm)

+ Hầu hết ngộ độc xảy ra ở các
nước đang phát triển do nông
dân: (i) Không có phương tiện
phòng độc (ii) Thiếu kiến thức
(iii) Do chưa được áp dụng
các tiêu chuẩn an toàn LĐ

.Các nước đang phát triển sử 
dụng < 25% SL thuốc trừ sâu 
toàn cầu nhưng có tới 99% số 
người chết vì ngộ độc thuốc 

Tại sao
GAP?

TÁC HẠI CỦA SẢN XUẤT 
KHÔNG AN TOÀN

Ảnh hưởng sức khỏe người
tiêu dùng dẫn đến giảm sức mua

THỊ TRƯỜNG BỊ 
THU HẸP

GIÁ BÁN THẤP
Lãi giảm hoặc lỗ

NGƯỜI
SẢN XUẤT

(NÔNG DÂN)

MÔI TRƯỜNG 
SX SUY KIỆT
Năng suất 

cây trồng giảm

TĂNG ĐẦU TƯ

NGƯỜI LAO ĐỘNG
BỊ NGỘ ĐỘC trong SX

Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG NÔNG THÔN

MẤT THỊ TRƯỜNG
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YÊU CẦU CẤP BÁCH ĐỐI VỚI SẢN XUẤT RAU – QUẢ VN
- Viet GAP -

+ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC Xây dựng mạng lưới sản 
xuất rau-quả tươi đảm bảo VS-ATTP để bảo vệ người tiêu dùng 
và người sản xuất nông sản thực phẩm trong nước

+ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ người lao 
động và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững

+ BẢO VỆ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Xây dựng hàng rào kỹ thuật,
chống hàng kém chất lượng tràn vào thị trường trong nước sau
2015 (khi ASEAN + 1 có hiệu lực)

+ BẢO VỆ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU. Tiến hành xây
dựng thương hiệu cho hàng nông sản Việt Nam trên thị trường
ngoài nước, đáp ứng yêu cầu của thị trường cao cấp. Thị
trường châu Âu, Nhật Bản, Mỹ…

4 mục tiêu trên phải được thực hiện
đồng thời, và là kết quả của cùng một

hoạt đồng: VS - ATTP

THAY ĐỔI THÓI QUEN CỦA 
NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thương 
mại điện tử

Đòi hỏi tính 
trách nhiệm 
cộng đồng

THỰC PHẨM AN TOÀN  - CHẤT LƯỢNG TỐT

Các chính sách của nhà nước - Luật VS - ATTP

Chất lượng và an toàn thực phẩm bán lẻ

Các yếu tố
toàn cầu

Tự do thương 
mại hóa toàn 

cầu

Tăng siêu thị 
toàn cầu – dây 
chuyền cung 

cấp

YÊU CẦU VỀ HỘI NHẬP TOÀN CẦU
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Yêú tố khu
vực (ASEAN)

Xuất nhập khẩu tăng Thu nhập tăng

Du lịch tăng
+ Môi trường
+ AT-VSTP

Nâng cao yêu cầu 
chất lượng tiêu 

dùng

Gia tăng các 
siêu thị

Cơ sở hạ tầng 
phát triển

Các chính sách pháp lý của nhà nước -
Luật vệ sinh an toàn thực phẩm

THỰC PHẨM AN TOÀN  - CHẤT LƯỢNG TỐT

YÊU CẦU VỀ HỘI NHẬP KHU VỰC

Yêu cầu của người tiêu dùng thay đổi qua các thời kỳ

Thời kỳ Đặc điểm SX - tiêu dùng Yêu cầu của người tiêu dùng

Thời kỳ 
trước 
1900

+ Sản xuất không đủ tiêu 
dùng (thiếu lương thực, TP)
+ Thuốc BVTV sử dụng ít
+ Rất ít hóa chất bảo quản

Có đủ lương thực, thực phẩm chủ yếu cho 
đời sồng – Nông sản thực phẩm chủ yếu là 
lương thực – rau. Nhu cầu sản phẩm chăn 
nuôi, hoa quả thấp vì giá cao hơn nhiều so 
với mức thu nhập chung

Thời kỳ
1.990 –
2.000

+ SX đáp ứng về số lượng
+ Thuốc BVTV dùng nhiều
+ GDP cao, một bộ phận dân 
có mức sống  khá

+ Yêu cầu chủng loại rau – quả phong phú, 
chất lượng dinh dưỡng cao. + Giá rẻ
+ Chủng loại phong phú 
+ Chất lượng tươi, ngon
+ Người tiêu dùng có ý thức về VS-ATTP

Thời kỳ từ 
sau 2.000

1. Sản xuất đáp ứng nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu
2. Hóa chất độc hại tăng:
+ Thuốc BVTV tăng
+Thuốc tăng trưởng thực vật
+ Hóa chất bảo quảnnôngsản 
3. Số vụ ngộ độc TP tăng 
4. GDP tăng cao

+ AT – VS TP. Sản phẩm có nguồn gốc
+ Chủng loại rau – quả phong phú, chất
lượng dinh dưỡng cao, sản phẩm có hình
thức tươi, ngon, mẫu mã đẹp
+ Giá cả phải chăng -Chủng loại phong
phú,
+ Thị trường cao cấp (ưu tiên AT-VS và
nông sản hữu cơ, chất lượng cao)
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YÊU CẦU CHUNG 

CỦA NGƯỜI 

TIÊU DÙNG

VỆ SINH–AN TOÀN
THỰC PHẨM

CHẤT LƯỢNG
THỰC PHẨM

YÊU CẦU CỦA
NGƯỜI TIÊU DÙNG

CAO CẤP

MÔI TRƯỜNG
+ SX không tác hại MT 
+ Đa dạng sinh học
+ Nguồn gốc nuôi, trồng

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

PHÚC LỢI CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG

SẢN PHẨM ĐƯỢC CẤP 
CHỨNG CHỈ ĐỘC LẬP

VẬT NUÔI ĐƯỢC 
CHĂM SÓC TỐT

SẢN PHẨM HỮU CƠ

KHÔNG BIẾN ĐỔI
GIEN

SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn VS - ATTP của các Quốc gia nhập khẩu  
nông sản thực phẩm

1. Thị trường ASEAN: ASEAN-GAP
2. Thị trường châu Âu: Global GAP, GreenForest, UTZ (đối với 

ca-fe nhập khẩu từ vùng Á - Phi) – tùy thuộc ở Quốc gia nhập 
và mặt hàng nhập khẩu

3. Thị trường Mỹ: 
+ Global.GAP 
+ Luật hiện đại hóa ATTP (Food Safety Modernization Act)
Vấn đề chính của FSMA tăng số lần kiểm tra nhà máy, củng 
cố hệ thống lưu trữ hồ sơ và truy nguyên nguồn gốc, đặc biệt 
với rau và quả. Chi phí kiểm tra do bên xuất khẩu phải chịu 

MỤC TIÊU XUẤT KHẨU RAU – QUẢ ĐẠT 1 TỶ USD/NĂM
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• Your Description Goes 
Here

GAP = Good Agriculture practices

GAP là gì?

GAP: là một hệ thống tổng hợp nhằm quản lý các mối nguy liên
quan đến các yếu tố như: đất trồng, các yếu tố đầu vào của sản xuất,
quá trình sản xuất và đầu ra để đạt được sản phẩm hợp vệ sinh, chất
lượng và an toàn

GAP đảm bảo cho quá trình sản xuất được minh bạch hóa bằng các
biện pháp ghi chép – lưu hồ sơ các hoạt động sản xuất – mua và sử
dụng các vật tư nông nghiệp để có thể truy nguyên nguồn gốc và
thu hồi sản phẩm (khi cần)

GIỚI THIỆU ASEAN-GAP
(cơ sở xây dựng VietGAP)

ASEAN-GAP do Tổ chức “Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN  rau –
quả tươi của các nước khu vực ASEAN”
Mục đích: i) Nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại của ASEAN.

ii) Kế hoạch hành động Hà Nội 1999-2004: Nâng cao năng lực cạnh 
tranh toàn cầu của  ASEAN về thực phẩm và nông sản.

NỘI DUNG ASEAN-GAP
229 ĐIỀU KHOẢN, chia làm 4 nội dung:

+ An toàn thực phẩm (ATTP)
+ Quản lý môi trường (QLMT)
+ Sức khỏe, an toàn, phúc lợi người lao động (LĐ)
+ Chất lượng sản phẩm  (CLSP)
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ASEAN GAP được 
trình cho Ban Thư ký 

ASEAN (ASEAN 
Secretariat) và được 

phát hành vào tháng 11 
năm 2006, trở thành 
chuẩn mực cho các 

Quy trình Nông nghiệp 
tốt [GAP] của khu vực 

ASEAN.  

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỀU KHOẢN  ASEAN-GAP

ATTP QLMT LĐ CLSP CỘNG

1 Lịch sử & Quản lý vùng trồng 4 6 10

2 Vật liệu trồng 3 1 2 6

3 Phân bón và chất phụ gia 11 5 4 20

4 Nước tưới 4 8 2 14

5 Hóa chất: Hóa chất nông nghiệp 24 20 10 9 63

Hóa chất khác 1 1 2

6 Thu hoạch & đóng gói 31 1 27 59

7 Truy nguyên nguồn gốc 5 3 8

8 Đào tạo 1 1 2 1 5

9 Hồ sơ và ghi chép 2 2 2 2 8

10 Review of practicies 2 3 3 3 11

11 Đất và giá thể 4 4

12 Chất thải và hiệu quả năng lượng 3 3

13 Đa dạng sinh học 3 3

14 Không khí 1 1

15 Điều kiện làm việc 10 10

16 Phúc lợi xã hội 2 2

CỘNG 88 59 29 53 229
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CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VietGAP

1. Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012: Về một số chính sách hỗ trợ 
việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

2. Quyết định 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của bộ NN&PTNT Thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt cho RAU – QUẢ TƯƠI an toàn tại Việt 
nam (VietGAP)

3. Quyết định 1121/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/04/2008 của bộ NN&PTNT Thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt cho CHÈ BÚP TƯƠI an toàn tại Việt nam 
(VietGAP)

4. Quyết định 84/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/07/2008 của bộ NN&PTNT  về 
Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn

5. Quyết định 99/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của bộ NN&PTNT Ban hành Quy 
định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

6  QCVN 2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN 
XUẤT RAU, QUẢ TƯƠI ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

7. Chỉ thị 1311/CT-BNN-TT NGÀY 04/05/2012 Về việc đẩy mạnh ứng dụng 
thực hành nông nghiệp tôt (GAP) trong sản xuất trồng trọt

8. QCVN 01-132:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI 
VỚI RAU QUẢ CHÈ BÚP TƯƠI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP 
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, SƠ CHẾ (Ngày 22/01/2013)

Thực hiên 2 cấp độ VietGAP

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
+ Quy chuẩn kỹ thuật cơ bản đảm bảo 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn VS-ATTP
+ Nội dung cơ bản của Quy chuẩn là: 

Sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn VS-
ATTP Việt nam:
+ Sản phẩm được sản xuất trong điều

kiện an toàn. Đất trồng, nguồn nước
tưới, không khí không bị ô nhiễm

+ Sản phẩm không có dư lượng hóa 
chất BVTV, kim loại nặng và các 
hóa chất BQ vượt MRL

+ Sản phẩm không bị ô nhiễm sinh học
có hại cho người tiêu dùng

+ Quá trình sản xuất, mua bán và sử
dụng vật tư được ghi chép, lưu trữ
hồ sơ theo quy định để phục vụ truy
nguyên nguồn gốc khi có yêu cầu

VietGAP NÂNG CAO: Được xây 
dựng tương đương ASEAN-GAP 
nhằm tạo cơ sở cho hàng nông sản
xuất khẩu của Việt nam ra thị trường
Thế giới

VietGAP nâng cao gồm 4 hợp phần 
cơ bản:

1. VS-ATTP
2. Truy nguyên nguồn gốc
3. Bảo vệ môi trường 
4. Bảo vệ quyền lợi người LĐ
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA – CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT

TỔNG ATTP QLMT Truy
gốc

Người 
LĐ

1 CƠ SỞ SẢN XUẤT 41
1. 1 Điều kiện địa điểm, cơ sở & nhân lực 14 8 5 1

1. 2 Điều kiện trong quá trình sản xuất
+ Giống, gốc ghép 2 1 1

+ Phân bón 4 2 1 1

+ Thuốc BVTV và các hóa chất khác              7 5 1 1

+ Thu hoạch 5 5

+ Chăn thả vật nuôi và xử lý chất thải 3 1 2

+ Quy trình SX, hồ sơ lưu trữ, kiểm soát 6 1 5

2 CƠ SỞ SƠ CHẾ RAU – QUẢ TƯƠI 34
+ Địa điểm, nhà xưởng, hệ thống nước 11 11

+ Chất thải, điều kiện VS và trang thiết bị 6 4 2

+ Điều kiện lao động 1 1

+ Điều kiện trong quá trình sơ chế 10 8 2

+ Hồ sơ lưu trữ, kiểm soát nội bộ 3 3

+ Mức giới hạn tối đa cho phép MRL 3 3

CỘNG 75 49 18 6 2

(12 đề mục, 93 điểm kiểm soát)
Phần 1 Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất
Phần 2 Giống và gốc ghép
Phần 3 Quản lý đất và giá thể
Phần 4 Phân bón và chất phụ gia
Phần 5 Nước tưới
Phần 6 Hoá chất (bao gồm cả thuốc BVTV)
Phần 7 Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
Phần 8 Quản lý và xử lý chất thải
Phần 9 Người lao động
Phần 10 Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên

nguồn gốc và thu hồi sản phẩm
Phần 11 Kiểm tra nội bộ
Phần 12 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

NỘI DUNG VietGAP NÂNG CAO CHO RAU – QUẢ TƯƠI 
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NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT

VS-ATTP
Loại trừ các mối nguy cơ  đối với 
VỆ SINH–AN TOÀN THỰC PHẨM 
tất cả các công đoạn

+  SẢN XUẤT - THU HOẠCH
+  BẢO QUẢN - CHẾ BIẾN  
+  ĐÓNG GÓI                       
+ VẬN CHUYỂN - TIÊU THỤ

TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC

+ Ghi chép của người SX
+ Nguồn gốc vật tư kỹ thuật
+ Lịch trình sản xuất
+ Nguồn gốc sản phẩm

Quản lý an toàn 
thực phẩm

Xây dựng uy tín 
của nhà sản xuất

(Xây dựng thương 
hiệu sản phẩm)

Cải thiện chất 
lượng sản phẩm và 
năng suất lao động

Đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng

(Truy nguồn gốc vật
tư SX và kỹ thuật 
SX, CB khi cần)

TRUY NGUYÊN NGUYỀN GỐC NHẰM MỤC ĐÍCH
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THU HOẠCH
&

XỬ LÝ SAU
THU HOẠCH

+ Sản phẩm an toàn – chất lượng
+ Lợi ích K.tế - sức khỏe người SX&TD

VietGAP + Chứng nhận
+ Ghi chép – Hồ sơ
+ Truy nguyên

+ Quy trình SX VietGAP
+ Giám sát – Đánh giá
+ Điều chỉnh

SẢN XUẤT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Địa điểm sản xuất
Không trái với quy hoạch sản xuất của địa phương
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1.2. ĐỊA ĐIỂM S.X
KHÔNG BỊ ĐE DỌA
BỞI NGUY CƠ GÂY

Ô NHIỄM

KHU NGHĨA TRANG

KHU DÂN CƯ ĐÔNG

LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC

TRẠI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

1.2. ĐỊA ĐIỂM SẢN 
XUẤT  KHÔNG BỊ ĐE DỌA

BỞI NGUY CƠ GÂY
Ô NHIỄM

Ô NHIỄM KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

CHẤT THẢI CÔNGNGHIỆP

ĐƯỜNG GIAO THÔNG LỚN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.cienco5.vn/Portals/0/dan%2520cu%2520Phu%2520an.jpg&imgrefurl=http://www.cienco5.vn/tabID/60/CID/13/ItemID/128/default.aspx&usg=__DV_kc0gccjn8bDaBKzexFzcAKV0=&h=305&w=405&sz=25&hl=vi&start=2&tbnid=Nq3FxopWvHHETM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DKhu%2Bd%25C3%25A2n%2Bc%25C6%25B0%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.cienco5.vn/Portals/0/dan%2520cu%2520Phu%2520an.jpg&imgrefurl=http://www.cienco5.vn/tabID/60/CID/13/ItemID/128/default.aspx&usg=__DV_kc0gccjn8bDaBKzexFzcAKV0=&h=305&w=405&sz=25&hl=vi&start=2&tbnid=Nq3FxopWvHHETM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DKhu%2Bd%25C3%25A2n%2Bc%25C6%25B0%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx%3FThumbnailID%3D288331&imgrefurl=http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx%3FArticleID%3D280297%26ChannelID%3D11&usg=__buZMVdyU-EMG5jVjJqIHUnj2K58=&h=305&w=405&sz=33&hl=vi&start=38&um=1&tbnid=SKNA_VX7xUSZ4M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dchan%2Bnuoi%2Bcong%2Bnghi%25E1%25BA%25B9p%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx%3FThumbnailID%3D288331&imgrefurl=http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx%3FArticleID%3D280297%26ChannelID%3D11&usg=__buZMVdyU-EMG5jVjJqIHUnj2K58=&h=305&w=405&sz=33&hl=vi&start=38&um=1&tbnid=SKNA_VX7xUSZ4M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dchan%2Bnuoi%2Bcong%2Bnghi%25E1%25BA%25B9p%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.nea.gov.vn/tapchi/toanvan/04-2k6-14_files/image001.jpg&imgrefurl=http://www.nea.gov.vn/tapchi/toanvan/04-2k6-14.htm&usg=__SjCr5dxwx6Cd7o_sc5P-hfb_kQw=&h=347&w=450&sz=15&hl=vi&start=1&tbnid=_f4EbWhUTXXdsM:&tbnh=98&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DN%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2Bth%25E1%25BA%25A3i%2Bc%25C3%25B4ng%2Bnghi%25E1%25BB%2587p%26gbv%3D2%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.nea.gov.vn/tapchi/toanvan/04-2k6-14_files/image001.jpg&imgrefurl=http://www.nea.gov.vn/tapchi/toanvan/04-2k6-14.htm&usg=__SjCr5dxwx6Cd7o_sc5P-hfb_kQw=&h=347&w=450&sz=15&hl=vi&start=1&tbnid=_f4EbWhUTXXdsM:&tbnh=98&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DN%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2Bth%25E1%25BA%25A3i%2Bc%25C3%25B4ng%2Bnghi%25E1%25BB%2587p%26gbv%3D2%26hl%3Dvi
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Có đường giao thông
nối từ địa điểm sản
xuất đến trục giao
thông chính là đường
cấp phối trở lên

Có đường giao thông
nội bộ khu vực sản
xuất thuận lợi cho
việc đi lại, vận chuyển
vật tư, sản phẩm

31

HỆ THỐNG GIAO THÔNG

32

Trước sản xuất Trong và sau khi sản xuất

Đánh giá và 
lựa chọn vùng 
đất đã được 

thực hiện

Đánh giá những mối nguy đối 
với đất canh tác và giá thể mà 
chúng có thể phát sinh trong 
quá trình sản xuất rau theo 

VietGAP

Nguy cơ ô nhiễm phát
sinh từ bên ngoài: môi
trường SX bị ô nhiễm

Nguy cơ ô nhiễm phát 
sinh trong quá trình SX

(phân bón, thuốc BVTV…)

TẠI SAO ?

ĐẤT CANH TÁC VÀ GIÁ THỂ
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ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT: 
1.4. Thu gom, chưa đựng và xử lý bao bì đựng thuốc BVTV, phân 
bón, hạt giống…

Thu gom và xử lý bao bì đựng thuốc BVTV, phân bón và các chất thải khác

1

34Chất thải vứt bừa bãi
Bể không có nắp đậy

KHÔNG ĐƯỢC VẤT VỎ VỎ BAO
BÌ THUỐC BVTV, BAO BÌ PHÂN 
BÓN VÀ CÁC CHẤT THẢI KHÁC

NGOÀI ĐỒNG RUỘNG
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2. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

+ Xử lý chất thải
+ Thu gom, xử lý bao bì hóa chất, bao bì phân bón 
+ Bảo vệ đất, chống xói mòn, chống thoái hóa đất
+ Bảo vệ môi trường sinh thái

ĐẤT CANH TÁC VÀ GIÁ THỂ

QUY ĐỊNH 
NGƯỠNG 
CHO PHÉP

KIM LOẠI NẶNG

TỒN DƯ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM KHÁC
(Diocine)

NGUỒN Ô NHIỄM SINH VẬT
(Chủ yếu đối với đất trồng rau)

MRLMRL
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37

SẢN XUẤT RAU MẦM

Rau mầm được sản xuất trên
giá thể, nên không phụ thuộc 
vào đất đai, chỉ phụ thuộc:

+ Giá thể
+ Nước tưới

MỐI NGUY Ô NHIỄM TỪ NGUỒN NƯỚC TƯỚI
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39

Mối nguy từ nước: Nước bị ô nhiễm      Mối nguy sinh học
Mối 
nguy

Nguồn gốc ô nhiễm Cách thức 
gây ô nhiễm

Mối 
nguy
Sinh 
học

+  Nguồn nước thải 
sinh hoạt

+ Nước thải từ khu vực 
chăn nuôi chưa xử lý

+ Nguồn nước thành 
phố chưa xử lý 

+ Nước ô nhiễm tiếp xúc với phần 
ăn được của trái cây
+ Tưới nước bị ô nhiễm trực tiếp 
vào các phần ăn được gần ngày 
thu hoạch. 
+ Rửa sản phẩm bằng nước bị ô 
nhiễm.
+ Rửa dụng cụ thu hoạch, bảo 
quản bằng nước bị ô nhiễm

40

Mối nguy từ nước: Nước bị ô nhiễm   Mối nguy hoá học
Mối 

nguy
Nguồn gốc ô nhiễm Cách thức 

gây ô nhiễm

Hoá 
học 
(hoá 
chất, 
thuốc 
BVTV, 

kim 
loại 

nặng)

+ Hoá chât (hoá chât BVTV 
và các hoá chât khác) bi đổ, 
rò rỉ hoặc bị rưa trôi vào 
nguôn nươc chảy từ các vùng 
lân cận đến vùng sản xuất.
+ Nước mặt từ sông, suối có 

thể bị nhiễm bẩn hóa học (do 
chảy qua khu công nghiệp, 
khu vực ô nhiễm  tồn dư hóa 
chất, đặc biệt là thuốc BVTV). 
+ Nước giếng khoan bị ô 

nhiễm KL nặng như As, Hg…
+ Nươc sinh hoat không đat

+ Tưới nước bị ô nhiễm kim 
loại nặng thì cây sẽ hấp thụ 
qua bộ rễ và tích luỹ trong 
các phần ăn được. 
+ Tưới nước bị ô nhiễm 
trực tiếp vào các phần ăn 
được gần ngày thu hoạch. 
+ Rửa sản phẩm bằng 
nước bị ô nhiễm.
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41

Nước dùng trong sản xuất và chế biến rau – quả tươi

Mục đích sử dụng nước Nguồn nước
+ Nước tưới 
+ Nước pha dung dịch   
tưới, phun (dinh dưỡng, 
phân qua lá và thuốc 
BVTV; 
+ Nước rửa dụng cụ 
+Nước trong chế biến

 nước sông, kênh mương 
 hồ, ao lớn, 
 giếng khoan, 
 bể chứa

Nước tưới

Đối với RAU – QUẢ, nguồn nước tưới là rất quan trọng

NGUỒN NƯỚC
TƯỚI

Nước kênh
mương 
Thủy lợi Nước hồ, ao, 

sông, suối
Nước ngầm

Nước mưa

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx%3FThumbnailID%3D136965&imgrefurl=http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx%3FArticleID%3D146001%26ChannelID%3D3&usg=__ho7-2l_2LMuoi62vmmrVAVGRP0Q=&h=405&w=305&sz=28&hl=vi&start=2&tbnid=auPuRty_9ryvpM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dgi%25E1%25BA%25BFng%2Bkhoan%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx%3FThumbnailID%3D136965&imgrefurl=http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx%3FArticleID%3D146001%26ChannelID%3D3&usg=__ho7-2l_2LMuoi62vmmrVAVGRP0Q=&h=405&w=305&sz=28&hl=vi&start=2&tbnid=auPuRty_9ryvpM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dgi%25E1%25BA%25BFng%2Bkhoan%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://img.diytrade.com/cdimg/425287/4578850/0/1193822760/Water_Tank_Trailer.jpg&imgrefurl=http://www.diytrade.com/china/4/products/3454405/Water_Tank_Trailer.html&usg=__O0C-ES6kpwjWEpUzl_32b9D7dLQ=&h=359&w=500&sz=28&hl=vi&start=5&tbnid=m70vq7PAFcMTFM:&tbnh=93&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DWater%2Btank%26gbv%3D2%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://img.diytrade.com/cdimg/425287/4578850/0/1193822760/Water_Tank_Trailer.jpg&imgrefurl=http://www.diytrade.com/china/4/products/3454405/Water_Tank_Trailer.html&usg=__O0C-ES6kpwjWEpUzl_32b9D7dLQ=&h=359&w=500&sz=28&hl=vi&start=5&tbnid=m70vq7PAFcMTFM:&tbnh=93&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DWater%2Btank%26gbv%3D2%26hl%3Dvi
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NƯỚC TƯỚI: 

Có hệ thống thủy lợi thuận lợi

NƯỚC TƯỚI KHÔNG BỊ Ô NHIỄM

Với vườn cây quả vùng đồng bằng: Phương pháp Tưới rãnh 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.emsvn.com/upload/images/thumb/342257vndanhbawebdichvucongtyquanlykhaithacthuyloitphcmcongtyquanlykhaithacthuyloitphcm1.jpg&imgrefurl=http://www.emsvn.com/vn/Danh-Ba-Web/Dich-Vu/&usg=__AIZ_ARJq3Fc0AHjpFEMgdcvqZkE=&h=257&w=342&sz=47&hl=vi&start=10&tbnid=Bti0_aDii7iYfM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3DTh%25E1%25BB%25A7y%2Bl%25E1%25BB%25A3i%26gbv%3D2%26hl%3Dvi
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http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://tintuconline.com.vn/Library/images/5/2009/05/ngay02/dap2.jpg&imgrefurl=http://tintuconline.vietcom.vn/vn/thuongnhat/220260/index.html&usg=__d7EHvtqiuZ5JpAZVthEIK3jgJso=&h=290&w=374&sz=34&hl=vi&start=30&sig2=DB6883M5KpCTSxIb3VcpxQ&tbnid=V6LHwGbOMYTGKM:&tbnh=95&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3DTr%25E1%25BA%25A1m%2Bb%25C6%25A1m%2Bn%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2Bth%25E1%25BB%25A7y%2Bl%25E1%25BB%25A3i%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D20&ei=PmseSs3ZOIaYkQWA1cD9Cg
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://tintuconline.com.vn/Library/images/5/2009/05/ngay02/dap2.jpg&imgrefurl=http://tintuconline.vietcom.vn/vn/thuongnhat/220260/index.html&usg=__d7EHvtqiuZ5JpAZVthEIK3jgJso=&h=290&w=374&sz=34&hl=vi&start=30&sig2=DB6883M5KpCTSxIb3VcpxQ&tbnid=V6LHwGbOMYTGKM:&tbnh=95&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3DTr%25E1%25BA%25A1m%2Bb%25C6%25A1m%2Bn%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2Bth%25E1%25BB%25A7y%2Bl%25E1%25BB%25A3i%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26start%3D20&ei=PmseSs3ZOIaYkQWA1cD9Cg
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45

Sau khi đánh giá và phân tích mức ô nhiễm

Sản xuất 
bình 

thường

Xác định nguyên nhân -> Khắc phục: 
 Xử lý đất, nước bị ô nhiễm sinh học….
 Ô nhiễm bởi vùng liền kề -> tạo hàng
rào vật lý, kênh mương làm chệch đi 

dòng ô nhiễm tới vùng sản xuất.
• Cách ly khu vực chăn nuôi
• Đồng ruộng: nơi xử lý chất thải, ủ phân,
kho chứa phân

Không 
sản 
xuất

CHƯA ĐẠT TIÊU CHUẨN
NHƯNG CÓ KHẢ NĂNG

KHÁC PHỤC

ĐẠT
TIÊU CHUẨN

KHÔNG ĐẠT
TIÊU CHUẨN

GIỐNG VÀ VẬT LIỆU GIEO TRỒNG

1. GIỐNG; Giống tốt, trong danh mục được phép và khuyến khích trồng

2. VẬT LIỆU TRỒNG
+ Cây con thực sinh, hạt giống
+ Cây con được SX bằng phương 

pháp chiết,ghép hoặc bằng kỹ 
thuật sinh học khác (in vitro…)

CƠ SỞ TỰ SẢN XUẤT:
+ Hồ sơ ghi chép; các biệp pháp xử 
lý hạt giống hoặc cây con
+ Hóa chất xử lý và tên người xử lý

KHÔNG TỰ SẢN XUẤT (Mua từ cơ
sở khác):
+ Tên, địa chỉ đơn vị cung cấp
+ Thời gian và số lượng cung cấp
+ Phương pháp xử lý giống/nếu có
và tên hóa chất, thời gian và kỹ thuật
+ Tên người xử lý
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47

MỐI 
NGUY

Nguồn gốc
ô nhiễm Cách thức gây ô nhiễm

HÓA 
HỌC 

Hóa chất xử lý 
hạt giống, cây

giống

+ Sử dụng hóa chất không được 
phép, hóa chất không rõ nguồn gốc, 
độc tố có thể tồn tại lâu dài và gây ô 
nhiễm cho sản phẩm

GIỐNG VÀ VẬT LIỆU GIEO TRỒNG; Mối nguy hóa học

PHÂN BÓN TRONG SẢN XUẤT

PHÂN HÓA HỌC
Nguy cơ:
Gây ô nhiễm đất trồng
+ Ô nhiễm hóa học
+ Ô nhiễm kim loại nặng
Ô nhiễm nông sản phẩm
+ Ô nhiễm hóa học
+ Dư lượng NO3
+ Ô nhiễm kim loại nặng

PHÂN HỮU CƠ 
(Phân chuồng, xác thực vật
Phân xanh, phân rác…)

PHƯƠNG PHÁP Ủ PHÂN

KHÔNG DÙNG CHẤT THẢI CỦA NGƯỜI
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BẢO VỆ THỰC VẬT

ĐỐI TƯỢNG SÂU HẠI

ĐỐI TƯỢNG BỆNH HẠI

1. Bệnh do nấm
+ Bệnh đốm lá
+ Bệnh khô đầu lá
+ Bệnh thối quả

2. Bệnh vi khuẩn
+ Bệnh thối nhũn do vi khuẩn

3. Bệnh vi-rus
+ Bệnh xoăn lá
+ Bệnh khảm lá
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IPM - ICM
SX RAU - QUẢ

+ Sử dụng giống kháng sâu, bệnh
+ Gieo trồng đúng thời vụ
+ Chăm sóc cây khỏe để kháng sâu,

bệnh tốt
+ Luân canh hợp lý 
+ Áp dụng chế độ canh tác hạn chế

sâu bệnh hại (làm đất, gieo trồng)

BIỆN PHÁP SINH HỌC
+ Bảo vệ thiên địch
+ Trồng cây xua đuổi
+ Trồng cây dẫn dụ
+ Trồng rau nhà lưới

Dùng thuốc BVTV thảo mộc
+ Không có hóa chất độc hại
+ Không ảnh hưởng đến chất

lượng nông sản

SỬ DỤNG HÓA CHẤT BVTV

+  Chỉ sử dụng thuốc
BVTV khi mật độ sâu
vượt ngưỡng kinh tế

+ Tuân thủ nghiêm ngặt
yêu cầu kỹ thuật sử 
dụng thuốc (4 đúng)

+  Đảm bảo thời gian 
cách ly thuốc BVTV

TRỒNG RAU THEO CÔNG NGHỆ CAO

IPM
SX QUẢ TƯƠI

+ Sử dụng giống kháng sâu, bệnh
+ Bón phân hợp lý và đúng thời điểm
+ Chăm sóc cây khỏe để kháng sâu,

bệnh tốt
+ Vệ sinh đồng ruộng thường xuyên
+ Chăm sóc (đốn, tỉa, VS vườn cây

ngay sau khi thu hoạch)
+ Thường xuyên tỉa bỏ cây/cành bị sâu, 

bệnh. Tỉa, cành sau vụ thu quả
+ Tạo điều kiện thông thoáng vườn cây

+ Bảo vệ thiên địch
+ Trồng cây xua đuổi
+ Trồng cây dẫn dụ

+ Sử dụng thuốc BVTV thảo mộc
+ Dùng các loại bẫy bắt bướm

SỬ DỤNG HÓA CHẤT BVTV

+ Chỉ sử dụng thuốc BVTV khi 
mật độ sâu vượt ngưỡng ktế

+ Tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu
kỹ thuật dùng thuốc (4 đúng)

+ Đảm bảo thời gian cách ly 
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Mua bán, vận chuyển thuốc BVTV.
- Chỉ mua thuốc BVTV tại các cửa hàng đã được cơ

quan có thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện kinh
doanh thuốc BVTV.

- Không mua các loại thuốc BVTV ngoài danh mục,
thuốc BVTV cấm sử dụng.

- Thuốc BVTV phải được vận chuyển riêng với các
loại hàng hóa khác đặc biệt là thực phẩm.

- Cần đọc kỹ ngày sản xuất và thời hạn sử dụng của
thuốc, không mua các lọai thuốc đã hết hạn sử
dụng, không có bao bì, nhãn sản phẩm trước khi sử
dụng

Đơn vị sản xuất (HTX, nhóm hộ, chủ trang trại…) mua và cung cấp 
thuốc BVTV cho đơn vị hoặc quy định địa chỉ mua cho thành viên

Chỉ được phép mua 
thuốc BVTV từ các cửa
hàng được phép kinh 

doanh thuốc BVTV

Chỉ sử dụng thuốc 
BVTV trong danh mục 
được phép sử dụng

DANH MỤC THUỐC BVTV 
ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG 

Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 09 /2009/ TT-BNN ngày  
3 tháng  03   năm 2009 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn)

Thuốc BVTV trong danh mục được phép sử dụng ở Việt nam
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Nguyên tắc sử dụng thuốc 4 đúng

Phun ở giai đoạn 
sâu non (tuổi 1-2), 

sẽ đạt hiệu quả 
diệt sâu cao

Thuốc dạng lỏng

Phun thuốc

Dụng cụ cân đong

Sâu nào

Thuốc ấy

ĐÚNG THUỐC ĐÚNG LIỀU LƯỢNG ĐÚNG CÁCH ĐÚNG LÚC
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THU HOẠCH

• Nếu có nhiều lô sản xuất 
cùng thu hoạch tại một 
thời điểm, ký hiệu của mỗi 
lô sản xuất cần được ghi 
rõ trên thùng chứa để 
nhận diện được các lô sản 
phẩm. 

• Thùng chứa phải được ký 
hiệu bằng vật liệu không bị 
phai mờ do thấm nước, 
bong, rách trong khi vận 
chuyển. Thùng đựng sản phẩm 

không có ký hiệu

Thu hoạch
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NƯỚC XỬ LÝ RAU SAU THU HOẠCH (Rửa rau – quả ngay sau khi thu hoạch

Nước rửa đảm bảo tiêu chuẩn
Rửa rau dưới dòng nước chảy

NƯỚC RỬA KHÔNG ĐẠT
TIÊU CHUẨN VỆ SINH

Sơ chế sản phẩm

Bàn sơ chế, bao gói sản phẩm Không được để sản phẩn trực tiếp 
xuống nền nhà 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://naungon.com/mon-ngon-de-lam/images/xinhxinh.com.vn/UserFiles/images/Meo%2520vat%2520nha%2520bep/Rua-rau-2.jpg&imgrefurl=http://naungon.com/mon-ngon-de-lam/show.php%3Fget%3D1%26id%3DMeo-vat-nha-bep/18178/rua-rau-de-loai-bo-ky-sinh-trung&usg=__41mow0ax7xmEdLERb8PZmq2QThQ=&h=413&w=550&sz=68&hl=vi&start=3&um=1&tbnid=KstLqss4X_70pM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Brua%2Brau%26hl%3Dvi%26um%3D1
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://naungon.com/mon-ngon-de-lam/images/xinhxinh.com.vn/UserFiles/images/Meo%2520vat%2520nha%2520bep/Rua-rau-2.jpg&imgrefurl=http://naungon.com/mon-ngon-de-lam/show.php%3Fget%3D1%26id%3DMeo-vat-nha-bep/18178/rua-rau-de-loai-bo-ky-sinh-trung&usg=__41mow0ax7xmEdLERb8PZmq2QThQ=&h=413&w=550&sz=68&hl=vi&start=3&um=1&tbnid=KstLqss4X_70pM:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dnuoc%2Brua%2Brau%26hl%3Dvi%26um%3D1
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Vệ sinh nhà xưởng

- Nhà xưởng phải được vệ sinh bằng các loại hóa chất 
thích hợp theo quy định không gây ô nhiễm lên sản phẩm 
và môi trường
- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, thiết bị dụng cụ

Vận chuyển sản phẩm

• Sản phẩm phải được vận 
chuyển riêng biệt với phân 
bón, chất bón bổ sung, 
thuốc bảo vệ thực vật, 
động vật,…

• Khi vận chuyển, cần lưu ý:
Kiểm tra đáy các thùng 
chứa, đảm bảo không bị 
dính bám bụi, đất,… để 
tránh  nguy cơ sản phẩm 
tại các thùng chứa phía 
dưới bị ô nhiễm do tiếp 
xúc với đáy của thùng 
chứa phía trên.Để trực tiếp thùng chứa sản phẩm trên 

nền đất - Lưu ý kiểm tra đáy thùng chứa



7/29/2013

32

Vận chuyển sản phẩm
Kiểm tra phương tiện vận 
chuyển, đảm bảo không bị 
dính bám bụi, đất, vật lạ để 
tránh ô nhiễm sản phẩm.

Nếu sử dụng gia súc để vận 
chuyển sản phẩm: phải đảm 
bảo gia súc không tiếp xúc 
với sản phẩm, tránh nguy cơ 
ô nhiễm trực tiếp hoặc gián 
tiếp lên sản phẩm.

Không để gia súc vào khu 
vực thu hoạch, sơ chế sản 
phẩm.

Quá trình chứng nhận VietGAP

Đánh giá và chỉ 
định TCCN

Kiểm tra, đánh giá

CẤP CHỨNG NHẬN

KQ ĐÁNH GIÁ

Cục TT; Cục 
QLCL, Sở

Tổ chức chứng 
nhận (TCVN 
5956:1995)

Nhà sản xuất
VietGAP

Đăng ký chứng 
nhận VietGAP

ĐẠT

THÔNG BÁO LỖI

CHƯA ĐẠT

Đánh giá lại

THÔNG BÁO LỖI
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HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

ĐÁNH GIÁ

Nhận diện hành động không phù hợp

Quyết định hành động khắc phục

Thực hiện hành động khắc phục

Xác minh hành động khắc phục

Theo dõi hành động khắc phục (Các quy trình có khả năng thay đổi)

Hồ sơ chất lượng

66

KIỂM TRA – GIÁM SÁT – ĐÁNH GIÁ
bao trùm trên toàn bộ dây chuyền sản xuất

SẢN XUẤT TẠI 
NÔNG TRẠI THU 

HOACH

THỊ 
TRƯỜNG

Người 
tiêu dùng

SAU THU 
HOẠCH

TRUY NGUYÊN
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XIN CẢM ƠN

Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

