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HƯỚNG DẪN 

Các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản 

 đảm bảo an toàn thực phẩm 

 

Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh; Thực hiện 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với 

cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT.  

 Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các tiêu chí đánh giá, kiểm tra các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện ATTP để UBND huyện, Thành phố, Phòng kinh tế, phòng Nông 

nghiệp và PTNT các huyện; các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền, hướng 

dẫn hoặc đánh giá, giám sát, kiểm tra; các cơ quan liên quan và các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực hiện, nội dung cụ thể như sau: 

Phần I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

1. An toàn thực phẩm: Là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức 

khỏe, tính mạng con người. 

2. Điều kiện bảo đảm ATTP: Là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định 

khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành 

nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khoẻ, tính mạng con 

người. 

3. Kinh doanh thực phẩm: Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt 

động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm. 

4. Lô sản phẩm thực phẩm: Là một số lượng xác định của một loại sản phẩm cùng 

tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và cùng được sản xuất tại một cơ sở. 

5. Ngộ độc thực phẩm: Là tình trạng bệnh lý do hấp thụ thực phẩm bị ô nhiễm 

hoặc có chứa chất độc. 

6. Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm: Là khả năng các tác nhân gây ô nhiễm xâm 

nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

7. Ô nhiễm thực phẩm: Là sự xuất hiện tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm gây 

hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 
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8. Sản xuất thực phẩm: Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt 

động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, 

bảo quản để tạo ra thực phẩm. 

9. Sản xuất ban đầu: Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 

trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác. 

10. Sơ chế thực phẩm: Là việc xử lý sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, 

đánh bắt, khai thác nhằm tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra 

nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm. 

11. Sự cố về an toàn thực phẩm: Là tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, 

bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây 

hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. 

12. Thực phẩm: Là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc 

đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá 

và các chất sử dụng như dược phẩm. 

13. Thực phẩm tươi sống: Là thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt, 

trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến. 

14. Thực phẩm bao gói sẵn: Là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, 

sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay. 

15. Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ: Là cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, 

đánh bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể có 

hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

16. Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ: Là cơ sở sơ chế thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ 

cá thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

17. Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ: Là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, 

hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Phần II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC 

PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẢM BẢO ATTP 

I. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT  

1. Địa điểm sản xuất  

Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây ô nhiễm sản phẩm như: Mùi, khói, 

bụi, chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp và làng nghề, sinh hoạt khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ 

sở giết mổ, nghĩa trang. 

Hàm lượng các kim loại nặng trong đất, giá thể không vượt quá giá trị quy 

định tại QCVN 03-MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Nước tưới:  

- Hàm lượng các kim loại nặng, vi sinh vật gây hại trong nước tưới không vượt quá 

giá trị quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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- Đối với sản xuất rau mầm, nước tưới phải đạt chất lượng nước sinh hoạt 

theo QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế.  

3. Giống cây trồng:  

Sử dụng giống có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh 

doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, đang có hiệu lực. Giống cây trồng 

sử dụng có nguồn gốc rõ ràng. 

4. Phân bón:  

- Sử dụng phân bón được công nhận lưu hành tại Việt Nam.  

- Phân bón sử dụng có nguồn gốc rõ ràng; Chỉ mua phân bón tại cửa hàng đủ 

điều kiện kinh doanh phân bón 

- Không sử dụng chất thải của người để làm phân bón. Khi sử dụng chất thải 

của động vật phải xử lý hoai mục và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Các dụng cụ, nơi phối trộn và lưu giữ phân bón sau khi sử dụng được vệ 

sinh thường xuyên.  

5. Thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác: 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có trong Danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, đang có 

hiệu lực. Chỉ dùng thuốc BVTV được khuyến cáo dùng trên từng loại cây trồng 

theo đăng ký ghi trên bao bì thuốc của nhà sản xuất. 

- Dụng cụ pha, bình phun thuốc bảo đảm an toàn và được vệ sinh thường xuyên. 

- Phải mua thuốc BVTV từ các cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV. 

- Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc; đúng nồng độ, 

liều lượng; đúng lúc; đúng cách. Tuân thủ thời gian cách ly theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất thuốc; đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng.  

- Thuốc BVTV phải giữ nguyên trong bao bì, thùng chứa chuyên dụng với 

nhãn mác rõ ràng. Nếu đổi sang bao bì, thùng chứa khác, phải ghi rõ đầy đủ tên 

hóa chất, hướng dẫn sử dụng như bao bì, thùng chứa hóa chất gốc. 

- Thuốc BVTV hết hạn sử dụng phải ghi chép, ký hiệu để theo dõi và lưu giữ 

tại nơi an toàn cho đến khi xử lý theo qui định của nhà nước 

- Nơi bảo quản, xử lý phân bón, tàn dư thực vật và nơi chứa thuốc BVTV, 

dụng cụ pha, bình bơm được che nắng mưa, cách ly với khu vực chứa sản phẩm, 

nguồn nước tưới. Đối với nơi chứa thuốc BVTV phải được khoá cẩn thận, không để 

thuốc BVTV dạng lỏng phía trên thuốc dạng bột. 

- Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp được tập huấn và được cấp Giấy xác 

nhận tập huấn kiến thức ATTP trong sản xuất do cơ sở được Sở Nông nghiệp và 

PTNT giao nhiệm vụ hoặc cơ sở có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cấp.  

- Xử lý chất thải: 

+ Vỏ bao bì thuốc BVTV được thu gom thường xuyên, xử lý, tiêu hủy theo 

quy định Nhà nước (Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 
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ngày 16/5/2016 về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói 

thuốc BVTV sau sử dụng). 

+ Các chất thải khác trong quá trình sản xuất phải được thu gom, đưa ra khỏi 

khu vực sản xuất hoặc xử lý thường xuyên, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm ở khu vực 

sản xuất, nguồn nước và sản phẩm. 

6. Ghi chép và lưu giữ thông tin 

 Ghi chép và lưu giữ đầy đủ thông tin liên quan đến việc mua và sử dụng các 

loại vật tư nông nghiệp; việc bán sản phẩm để bảo đảm truy xuất được nguồn gốc 

sản phẩm. 

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT CHĂN NUÔI 

1. Chuồng trại trong chăn nuôi 

- Vị trí xây dựng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn 

nuôi quy định tại Điều 53, Điều 55 đối với chăn nuôi trang trại, Điều 56 đối với 

chăn nuôi nông hộ của Luật chăn nuôi 

- Chuồng nuôi phải tách biệt với nhà ở của con người. 

- Chuồng nuôi phải bảo đảm thông thoáng, khô ráo sạch sẽ, thoáng mát về 

mùa hè, ấm áp về mùa đông, được xây dựng phù hợp với tập tính sinh lý của loài 

vật nuôi, dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc. 

- Phải có nơi để chứa chất thải rắn, có hố để xử lý chất thải lỏng. 

- Phải có chuồng để nhốt riêng gia súc, gia cầm nhập từ nơi khác về để nuôi 

cách ly theo dõi trước khi nhập đàn; 

- Chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc, diệt 

mầm bệnh, các loài động vật trung gian truyền bệnh định kỳ và sau mỗi đợt nuôi. 

- Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước đối 

với chuồng sàn, có độ dốc từ 3-5% đối với chuồng nền.  

- Các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải đảm bảo không gây độc 

và dễ vệ sinh tẩy rửa.  

2. Giống vật nuôi 

Giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có đầy đủ giấy 

kiểm dịch và có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. 

Con giống khi lưu thông trong thị trường phải khoẻ mạnh, không nhiễm bệnh, 

phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và được cơ quan thú y chứng nhận kiểm dịch.  

Vật nuôi nhập từ nơi khác phải nuôi cách ly theo dõi ít nhất 21 ngày (3 tuần) 

tùy thuộc vào thời gian ủ bệnh của các loại bệnh khác nhau, sau thời gian trên nều 

vật nuôi khỏe mạnh, không có các biểu hiện về bệnh mới được nhập đàn nuôi 

chung với đàn vật nuôi của hộ gia đình. 

3.  Chăm sóc, nuôi dưỡng 
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Các gia trại, hộ chăn nuôi phải có quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp 

từng loại, lứa tuổi, tính biệt và mục đích sản xuất. 

- Gia súc, gia cầm nuôi sinh sản được nuôi nhốt tại các khu, chuồng  riêng biệt.  

- Gia súc, gia cầm nuôi thương phẩm (nuôi thịt) thực hiện theo nguyên tắc 

cùng vào cùng ra.  

- Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi phải phù hợp với từng loại vật nuôi, lứa tuổi, 

tính biệt, hướng sản xuất và khẩu phần ăn của từng loại vật nuôi theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất. 

- Thức ăn chứa các chất kháng sinh áp dụng theo Điều 45 của Luật Chăn nuôi, 

kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi phải là thuốc thú y nằm trong danh 

mục được phép lưu hành tại Việt Nam.  

- Đối với thức ăn chăn nuôi công nghiệp phải có bao bì, trên bao bì phải có 

nhãn mác ghi đầy đủ các thông tin của nhà sản xuất theo quy định và thuộc danh 

mục được phép lưu hành tại Việt Nam. 

 - Đối với thức ăn là những phụ phẩm trồng trọt, thức ăn thu gom từ những 

bếp ăn tập thể phải được xử lý bằng nhiệt (nấu chín); thức ăn là rơm, cỏ, ngô 

không nhiễm thuốc trừ sâu, chất gây hại vật nuôi. 

- Nước sử dụng cho chăn nuôi phải sạch, không có chất độc, không gây bệnh 

cho gia súc, gia cầm. 

- Trong trường hợp phải trộn thuốc, hoá chất vào thức ăn, nước uống nhằm 

mục đích phòng bệnh hoặc trị bệnh phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc, ngừng hoá 

chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

4. Phòng bệnh và chữa bệnh 

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm có trách nhiệm thực hiện theo 

quy định tại Điều 13, 14,15, 20 của Luật Thú y và các trách nhiệm sau: 

- Phải có sổ theo dõi việc xuất nhập gia súc, gia cầm, lịch tiêm phòng các 

bệnh bắt buộc có xác nhận của chính quyền địa phương. Khi xuất bán, nhập mới 

hoặc tăng đàn do sinh sản chủ vật nuôi phải ghi chép số lượng, chủng loại vào sổ 

theo dõi chăn nuôi. 

- Phải thực hiện việc tiêm phòng các bệnh bắt buộc theo quy định: 

+ Đối với trâu, bò: tiêm phòng bệnh LMLM, bệnh Tụ huyết trùng. 

+ Đối với lợn tiêm phòng các bệnh: Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn, Lép tô … 

+ Đối với gia cầm, thủy cầm: Tiêm phòng các bệnh Tụ huyết trùng, 

Newcastle, Dịch tả vịt, … 

+ Đối với chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại. 

Ngoài ra tùy tình hình dịch tễ tại các địa phương, từng thời điểm người chăn 

nuôi phải thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm các bệnh theo chỉ đạo của 

ngành chăn nuôi và Thú y. 

5. Vệ sinh thú y 
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- Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn 

nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào gia trại chăn nuôi, khu chăn nuôi 

phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi 

vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của gia trại; 

trước khi vào các chuồng nuôi phải nhúng ủng hoặc giầy dép vào hố khử trùng. 

- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi 

bằng các dung dịch sát trùng (HanIodin, Bencosit...) thích hợp theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất. 

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu 

chăn nuôi ít nhất 1 lần/tháng. 

- Phải vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày. 

- Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác (nếu 

có) trong khu chăn nuôi. Khi sử dụng bẫy, bả phải có biển thông báo và ghi sơ đồ 

chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường xuyên kiểm tra thu gom để xử lý. 

- Áp dụng phương thức chăn nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu tiên cả 

khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. 

6. Xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

- Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và xử lý bằng nhiệt, bằng hoá 

chất hoặc bằng chế phẩm sinh học phù hợp. Chất thải rắn trước khi đưa ra ngoài 

phải được xử lý đảm bảo vệ sinh không làm lây lan mầm bệnh. 

- Các chất thải lỏng phải được dẫn trực tiếp từ các chuồng nuôi đến khu xử lý 

bằng đường thoát riêng. Chất thải lỏng phải được xử lý bằng hoá chất hoặc bằng 

phương pháp xử lý sinh học phù hợp.  

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  

1. Địa điểm, nguồn nuớc  

- Địa điểm và công trình nuôi: Phải được xây dựng ở khu vực không bị ô 

nhiễm bởi chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt. Công trình nuôi phải có cống 

cấp và thoát nước riêng biệt, có bờ vững chắc, không bị rò rỉ. Tẩy dọn ao trước khi 

ương nuôi động vật thuỷ sản bao gồm tháo cạn, nạo vét bùn dưới đáy ao, tu sửa lại 

bờ mương, dọn sạch cỏ rác, phơi khô đáy ao, đắp lại lỗ rò rỉ.  

- Nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải từ các trại chăn 

nuôi chưa qua xử lý, nước thải sinh hoạt, nước thải từ các nhà máy, khu công nhiệp 

nhằm kiểm soát được các nguồn lây nhiễm do vi sinh vật. Nước phải được kiểm 

soát trước khi lấy vào và khi thải ra môi trường. Nước nuôi trồng thuỷ sản đáp ứng 

Quy chuẩn số 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

- Hệ thống cấp nước, thoát nước thải phải luôn thông thoáng, được nạo vét, 

cải tạo thường xuyên đảm bảo không để bồi lắng, tồn đọng gây tác động xấu đến 

môi trường và hoạt động sản xuất, canh tác của khu vực. 
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- Các khu vệ sinh, công trình phụ phải được bố trí xa khu vực nuôi, rác thải 

sinh hoạt và khu chăn nuôi phải được xử lý tốt tránh nhiễm bẩn ao nuôi. 

2. Giống thủy sản 

- Giống thuỷ sản có nguồn gốc rõ ràng, đuợc sản xuất tại các cơ sở sản xuất 

giống đủ điều kiện, thuộc danh mục các loài thuỷ sản đuợc phép kinh doanh tại 

Việt Nam, đảm bảo chất lượng theo Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT ngày 

16/3/2020 về Ban hành qui chuẩn Quốc gia về giống thuỷ sản. 

- Thuỷ sản được kiểm dịch theo qui định tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 30/6/2016 về Quy định Kiểm dịch động vật, sản phẩm  động vật thuỷ sản. 

3. Thức ăn 

- Thức ăn dùng cho nuôi trồng thủy sản phải bảo đảm không gây hại cho thủy 

sản nuôi và người sử dụng sản phẩm thủy sản. Không bị nhiễm nấm mốc, không 

trộn các hóa chất, kháng sinh đã bị cấm, không trộn hormone kích thích sinh 

trưởng. Không sử dụng chất thải của động vật và của con người để nuôi thủy sản.  

- Sử dụng thức ăn công nghiệp được phép lưu hành ở Việt Nam, không sử 

dụng thức ăn hết hạn sử dụng.  

- Bảo quản riêng từng loại thức ăn, hóa chất ở nơi khô ráo, tránh lẫn lộn.  

4. Chăm sóc và quản lý 

- Đảm bảo cho ăn theo 4 định: Định lượng, định thời gian, định địa điểm, định 

số lần cho ăn giúp thuỷ sản hấp thụ tốt nhất dinh dưỡng trong thức ăn. Khi cho cá 

ăn phải có khung, sàn cho ăn để dễ kiểm tra lượng thức ăn hàng ngày; lượng thức 

ăn bằng 5% trọng lượng cá có trong ao; ngày cho cá ăn 2 lần: sáng sớm và chiều 

mát. Căn cứ lượng thức ăn còn lại của cá để điều chỉnh lượng thức ăn hàng ngày. 

- Thức ăn thừa phải vớt bỏ, rửa sạch sàng ăn và thường xuyên khử trùng địa 

điểm nơi thuỷ sản đến ăn. Treo vôi bột 2-3 túi xung quanh chỗ cho ăn để tẩy trùng 

thường xuyên, liều lượng 2-4 kg vôi/túi. 

- Thường xuyên dõi hoạt động của động vật thuỷ sản để kịp thời phát hiện bệnh 

và xử lý ngay không cho bệnh phát triển và kéo dài.  

Cần quan sát biến đổi chất nước, bổ sung nguồn nước mới đảm bảo đầy đủ oxy 

và hạn chế các chất độc.  

- Định kỳ 2 tuần bón vôi bột lượng 2kg/100m2. 

- Trang thiết bị phù hợp để nuôi trồng thuỷ sản không gây độc hại, gây ô 

nhiễm cho động vật thuỷ sản.  

Các dụng cụ như: lưới, vợt, máy móc... sử dụng cho ao nuôi phải được vệ 

sinh sạch sẽ và bảo quản tốt sau khi sử dụng. 

- Ghi đầy đủ thông tin chế độ ăn, loại thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản, hóa chất 

trong suốt quá trình nuôi trồng. Thực hiện cung cấp thông tin cho hệ thống truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thuỷ sản.  
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5. Thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi 

trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

- Không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm theo Phụ lục II, Thông tư số 

10/2016/TT-BNNPTNT; chế phấm sinh học, sản phẩm xử lý môi trường cấm sử 

dụng qui định tại Phụ lục I, Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT.  

- Mua thuốc thú y thuỷ sản theo chỉ dẫn của người có chứng chỉ hành nghề 

thú y thuỷ sản, thuốc thú y, hoá  chất, chế phẩm được phép kinh doanh tại Việt 

Nam, có nhãn mác đầy đủ, còn hạn sử dụng. 

7. Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường  

- Xử lý nước thải: Nước thải phải được thu gom và xử lý bằng biện pháp, công 

nghệ hợp lý không để rò rỉ, phát tán vi sinh vật, mầm bệnh gây ô nhiễm môi trường, 

phải được xử lý bằng hoá chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp 

- Xử lý chất thải rắn: Chất thải phát sinh trong nuôi trồng thủy sản phải được 

thu gom, xử lý triệt để bằng các biện pháp thích hợp; đối với lượng bùn thải và xác 

vật nuôi phải được thu gom xử lý triệt để theo quy định của pháp luật vê chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại, đảm bảo không để phát tán mầm bệnh, vi 

sinh vật làm ảnh hưởng đến hoạt động, sản xuất, canh tác trong khu vực. 

IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU HÁI, ĐÁNH BẮT, KHAI 

THÁC NÔNG LÂM THỦY SẢN  

1. Tiêu chí đánh giá thực hiện thu hái, khai thác nông sản (thực vật)  

- Dụng cụ thu hoạch, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm như nhựa tổng 

hợp, cao su hoặc kim loại phải phù hợp quy định tại QCVN 12-1:2011/BYT, 

QCVN 12-2:2011/BYT và QCVN 12-3:2011/BYT của Bộ Y tế. 

- Thiết bị, dụng cụ thu hoạch phải vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi sử dụng.  

- Thu hoạch sản phẩm đúng thời gian cách ly theo hướng dẫn sử dụng thuốc 

BVTV và phân bón. 

- Sản phẩm rau ăn sống, quả ăn ngay sau thu hoạch không được để tiếp xúc 

trực tiếp với đất. 

- Phương tiện vận chuyển cần được làm sạch trước khi vận chuyển sản phẩm. 

Không vận chuyển sản phẩm chung với các hàng hóa có nguy cơ gây ô nhiễm. 

 - Người thu hái, khai thác, bảo quản, vận chuyển sản phẩm được phổ biến, 

hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn. 

2. Tiêu chí đánh giá đánh bắt, khai thác (thu hoạch) thủy sản  

Thủy sản nuôi khi thu hoạch phải được bảo quản, vận chuyển bằng thiết bị, 

dụng cụ phù hợp, bảo đảm không gây độc hại.  

Chỉ thu hoạch khi đảm bảo thời gian ngừng sử dụng hoá chất nằm trong danh 

mục hạn chế sử dụng và kháng sinh theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất hoặc cơ 

quan quản lý.  
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Dụng cụ chứa đựng thuỷ sản sau thu hoạch không gây độc hại, ô nhiễm cho 

sản phẩm.  

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CƠ SỞ SƠ CHẾ NHỎ LẺ  

1. Tiêu chí đánh giá thực hiện sơ chế rau, củ, quả...(sản phẩm trồng trọt)  

- Địa điểm: Bố trí ở vị trí thuận tiện về giao thông, có khả năng thoát nước tốt. 

Không bị ảnh hưởng bởi các các nguồn gây ô nhiễm như: Khói, bụi, chất độc hại từ 

hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, sinh hoạt khu dân cư, bệnh 

viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang hoặc các khu vực ô nhiễm khác. 

 - Nước: Hệ thống cấp nước, các vật dụng để chứa nước được làm bằng các 

vật liệu thích hợp không gây ô nhiễm nước dùng để sơ chế. Nước sơ chế phải đạt 

tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 02/2009/BYT ngày 17/6/2009 

của Bộ Y tế. 

 - Thu gom và xử lý chất thải: 

 + Có dụng cụ thu gom, chứa chất thải, rác thải đảm bảo bền, kín, có nắp đậy. 

 + Có hệ thống thoát nước thải đảm bảo vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

 - Vệ sinh cá nhân: 

 + Có chỗ rửa tay phù hợp, có nước sạch, chất tẩy rửa, khăn hoặc giấy lau tay. 

 + Có nhà vệ sinh tự hoại theo QCVN 01:2011/BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế. 

 - Thiết bị, dụng cụ sơ chế: 

 + Có các bồn rửa, giá để sản phẩm, khay đựng, rổ rá, bàn sơ chế, bàn để sản 

phẩm, dụng cụ cắt tỉa sản phẩm. Tùy theo yêu cầu sơ chế có các vật dụng cần thiết. 

 + Các dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với rau, quả tươi phải làm bằng vật 

liệu nhựa tổng hợp, cao su hoặc kim loại phải đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh 

quy định tại QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT và QCVN 12-

3:2011/BYT của Bộ Y tế. Các thiết bị, dụng cụ khác phải được vệ sinh sạch sẽ 

trước và sau khi sơ chế. 

 - Yêu cầu về lao động: Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp có xác nhận 

kiếm thức về ATTP trong sản xuất do đơn vị được Sở Nông nghiệp và PTNT giao 

nhiệm vụ cấp hoặc cơ sở có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cấp. 

 - Sản phẩm đưa vào sơ chế được sản xuất phù hợp với các điều kiện quy 

định tại hướng dẫn tiêu chí đánh giá sản xuất trồng trọt đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm. 

 - Trong quá trình sơ chế, phải đảm bảo các yêu cầu: 

 + Có biện pháp cách ly gia súc, gia cầm, các loại sinh vật khác với khu vực 

sơ chế, nhà bảo quản sản phẩm. 

 + Sơ chế sản phẩm theo nguyên tắc một chiều không gây nhiễm bẩn. 

 + Chỉ sử dụng hóa chất, màng sáp được phép sử dụng để xử lý sản phẩm sau 

thu hoạch. 
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 + Có cảnh báo tại nơi đặt/sử dụng bẫy để phòng trừ dịch hại (nếu có dùng). 

 + Sản phẩm trước khi lưu thông phải có bao gói, thùng chứa hoặc dây buộc 

bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. 

 + Các chất thải trong quá trình sơ chế phải được thu gom và xử lý bảo đảm 

ATTP, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm ở khu vực sản xuất, nguồn nước và sản phẩm. 

 - Quy trình sơ chế: Có các quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu 

vào, quá trình sơ chế và sản phẩm sau sơ chế, đóng gói đảm bảo ATTP phù hợp 

với quy định. 

 - Phương tiện vận chuyển cần được làm sạch trước khi vận chuyển sản phẩm. 

Không vận chuyển sản phẩm chung với các hàng hóa có nguy cơ gây ô nhiễm. 

 - Hồ sơ lưu trữ: Thông tin về sản phẩm cần ghi chép và lưu giữ tối thiểu 01 

năm, kể từ ngày thu hoạch gồm: 

 + Tên hoá chất, màng sáp, nơi mua, liều lượng sử dụng hóa chất trong quá 

trình sơ chế. 

 + Tên sản phẩm, mã số lô, khối lượng, ngày thu hoạch, tên cơ sở sản xuất, 

tên và địa chỉ khách hàng. 

2. Tiêu chí đánh giá cơ sở giết mổ (sơ chế) nhỏ lẻ  

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y để đánh giá các cơ sở 

giết mổ nhỏ lẻ sử dụng biểu mẫu quy định tại Phụ lục VII, biểu mẫu 3.3: Kiểm tra, 

đánh giá cơ sở giết mổ động vật quy mô nhỏ lẻ (giết mổ trong 01 ngày ít hơn 5 con 

trâu, bò; ít hơn 10 con lợn; từ 50 đến ít hơn 200 con gia cầm).  

Theo quy định Luật Thú y, tại khoản 2 Điều 69 yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ 

sở giết mổ động vật trên cạn; cơ sở chế biến, chế biến sản phẩm động vật; Điều 70 

yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. 

2.1. Địa điểm: 

-  Địa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; 

- Trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc hại, ô nhiễm cho 

sản phẩm động vật; 

- Có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phục vụ cho việc giết mổ động vật; 

- Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh 

và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức 

khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ. 

2.2. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ: 

- Có khoảng cách bảo đảm không bị ô nhiễm bởi các tác nhân gây hại; 

- Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; 

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho việc sơ chế, chế biến sản 

phẩm động vật; 
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- Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật phải 

tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ 

chế, chế biến. 

- Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh 

và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

2.3. Yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật 

a) Phương tiện vận chuyển động vật: 

- An toàn kỹ thuật để bảo vệ động vật trong quá trình vận chuyển; 

- Bảo đảm không để thoát nước thải và chất thải ra môi trường trong quá trình 

vận chuyển; 

- Dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; 

- Đối với phương tiện vận chuyển kín phải có hệ thống cung cấp dưỡng khí 

hoặc thông khí thích hợp. 

b) Phương tiện vận chuyển, vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật: 

- An toàn kỹ thuật để bảo đảm chất lượng của sản phẩm động vật không bị 

ảnh hưởng xấu trong quá trình vận chuyển; 

- Mặt trong của vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật phải được làm bằng 

vật liệu không gỉ, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; 

- Vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật phải kín để bảo quản sản phẩm 

không bị ô nhiễm từ môi trường bên ngoài và ngược lại; 

- Đáp ứng yêu cầu nhiệt độ bảo quản đối với từng loại sản phẩm động vật 

trong suốt quá trình vận chuyển. 

c) Nước thải, chất thải trong quá trình vận chuyển phải được thu gom, xử lý 

bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

VI. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC 

PHẨM KHÔNG CÓ ĐỊA ĐIỂM CỐ ĐỊNH  

- Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; 

tránh trường hợp sản xuất, doanh doanh thực phẩm chín lẫn với thực phẩm sống 

(rau, củ, gà, lợn, cá...) 

- Nước sử dụng trong sản xuất, kinh doanh phải đạt quy chuẩn kỹ thuật chất 

lượng nước sinh hoạt theo QCVN 02/2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế. 

- Sử dụng nguyên liệu, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải 

đảm bảo sạch, không gây độc hại, ô nhiễm thực phẩm. 

- Thực phẩm phải để trên kệ hoặc giá cách mặt đất ít nhất 30cm;  

- Đối với thực phẩm rau ăn sống, quả ăn ngay ...phải để tách biệt với các sản 

phẩm phải qua chế biến. 

- Tuân thủ quy định về sức khỏe của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

- Thu gom chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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- Duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP và lưu giữ thông tin liên quan đến việc 

mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm. 

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC 

PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NHỎ LẺ, KINH DOANH THỰC PHẨM 

BAO GÓI SẴN   

- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây 

độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác 

- Có đủ nước phục vụ kinh doanh thực phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuật chất 

lượng nước sinh hoạt theo QCVN 02/2009/BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế 

 - Có đủ trang thiết bị phù hợp để bảo quản, vận chuyển các loại thực phẩm 

khác nhau và thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại.  

- Sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải đảm bảo sạch, 

không gây độc hại, ô nhiễm thực phẩm. 

- Thực phẩm phải để trên kệ hoặc giá cách mặt đất ít nhất 30cm. 

- Đối với thực phẩm rau ăn sống, quả ăn ngay ...phải để tách biệt với các sản 

phẩm phải qua chế biến. 

 - Thu gom và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn 

gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình kinh 

doanh thực phẩm 

 - Tuân thủ quy định về sức khỏe của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. 

Trên đây là hướng dẫn các tiêu chí đánh giá sản xuất, kinh doanh nông lâm 

thủy sản đảm bảo ATTP của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Nông 

nghiệp và PTNT để xem xét, hướng dẫn./. 

(Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1788/HD-SNN ngày 17/10/2018 của Sở NN 

và PTNT về Hướng dẫn tổ chức lại sản xuất, sản xuất theo quy trình đảm bảo ATTP) 

Nơi nhận:        

Gửi bản điện tử: 

- UBND các huyện, thành phố (T/hiện); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Chi cục: TT & BVTV; Chăn nuôi & TY;   

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Phòng NN-PTNT các huyện; phòng KT TP; 

- UB MTTQ tỉnh (P/hợp t/truyền); 

- Hội LHPN tỉnh; Hội nông dân tỉnh (P/hợp 

t/truyền) 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Hải 

 


		hainm.nn@backan.gov.vn
	2020-08-11T08:07:05+0700


		2020-08-11T09:03:03+0700


		2020-08-11T09:03:37+0700


		vanphong.nn@backan.gov.vn
	2020-08-11T09:07:27+0700




