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KHAI MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM SẢN 

XUẤT RAU AN TOÀN ÁP DỤNG GAP 
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I. LỰA CHỌN VÙNG SẢN XUẤT QUẢN LÝ ĐẤT 
TRỒNG
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Mối nguy Nguyên nhân

Kim loại nặng

(Chì, cadimi, 

thủy ngân, 

asen, …)

Hàm lượng kim loại nặng cao tồn dư

trong đất, nước khu vực canh tác do có

sẵn hoặc bón phân nhiều có chứa kim

loại nặng trong thời gian dài.

Mối nguy sinh học

Nhận diện mối nguy hoá học

Mối nguy Nguyên nhân

+ Vi khuẩn, 

nấm

+ Vi rut

+ SV ký sinh

Đất, nước trong vùng sản xuất bị ô nhiễm 

vi sinh vật từ nguồn nước thải chăn nuôi, 

nước thải sinh hoạt, bệnh viện, khu công 

nghiệp ...



1.1. Chứng thực vùng đủ điều kiện sản xuất cây trồng an toàn
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▪ Trong các trường hợp dưới đây, sẽ xem xét thực hiện kiểm tra đất và

nước để chứng thực độ an toàn của các khu vực dự án thí điểm

- Vùng sản xuất chưa được chứng nhận là vùng đủ điều kiện sản xuất

an toàn.

- Giấy chứng nhận vùng sản xuất an toàn đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn

trong thời gian dự án.

- Vùng sản xuất được mở rộng là khu vực dự án thí điểm mới.

- Các rủi ro tiềm ẩn được đánh giá là không đảm bảo an toàn của

vùng sản xuất do thay đổi nguồn nước tưới tiêu hay ô nhiễm đất.

- Báo cáo kiểm tra của Sở NN & PTNN và/ hoặc bất cứ cơ quan liên

quan nào cho thấy dư lượng kim loại nặng từ mẫu sản phẩm được

sản xuất trong khu vực dự án thí điểm.

▪ Việc kiểm tra đất và nước sẽ được tiến hành theo quy chuẩn, tiêu

chuẩn hiện hành.



Kết quả Xác nhận sự an toàn của Vùng sản xuất

Tên Nhóm

Kết quả kiểm tra đất
Kết quả kiểm tra nước

tưới
Chứng nhận đủ điều

kiện sx an toàn
Chứng nhận VietGAP

Đề
xuất

Có kết quả
kiểm tra

tại phòng
thí

nghiệm

Đánh giá kết
quả kiểm tra
so với Mức
giới hạn dư
lượng tối đa

cho phép

Có bản sao
kết quả
kiểm tra

tại phòng
thí nghiệm

Đánh giá kết
quả kiểm tra
so với Mức
giới hạn dư
lượng tối đa

cho phép

Có bản
sao giấy
chứng
nhận

Có giá trị
đến

Có bản sao
giấy chứng

nhận

Có giá
trị đến

Hải Dương

HTX Tân Minh 
Đức

Có Đạt Có Đạt Có
20/6/202
0

Có
(27,2ha)

21/12/
2019

HTX Đức Chính Không - Không - Có
10/12/20
19

Có
(23,67ha)

4/1/
2020

Công ty Thanh
Hà

Có Đạt Có Đạt Có
19/08/20
19

Có (10,4ha)
03/03/
2018

Hà Nam
Nhóm nông
dân Hiệp

Có Đạt Có Đạt Có
26/12/20
19

Không
(Basic GAP)

HTX Hạ Vỹ Có Đạt Có Đạt Có
12/11/20
18

Không
(BasicGAP)

Hưng Yên

HTX Yên Phú Có Đạt Có Đạt Có
20/05/20
18

Có (15,5 ha)
17/03/
2018

Công ty Nhật
Việt

Có Đạt Có Đạt có
31/11/20

20
Có (1,0 ha)

23/10/
2018

5Cập nhật ngày 10 tháng 3, 2018.
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▪ Việc lấy mẫu phải được thực hiện đúng phương pháp: Phương

pháp lấy mẫu đất canh tác theo TCVN 4046-85:

- Vùng đất đồng đều (từ 1 đến 5 hecta) và vùng đất không đồng đều

(từ 0.5 – 1 hecta), 12 mẫu đơn trộn lại thành một mẫu gộp tại tầng

canh tác (độ sâu: 20 cm)

- Vị trí và sơ đồ lấy mẫu: Lấy ngẫu nhiên theo sơ đồ hình chữ ”W” 

thể hiện trong Hình 1 tại phần ruộng canh tác và ở độ sâu 20 cm.

▪ Hướng dẫn về lấy mẫu nước theo TCVN 6000-1995 Chất lượng

nước – Lấy mẫu nước ngầm.

▪ Gửi đến phòng phân tích có đủ năng lực được công nhận hoặc chỉ

định.

▪ Có thể kiểm tra sự hiện diện của nhóm vi khuẩn E.coli để chỉ thị cho

mức độ ô nhiễm sinh học đối với nguồn nước. 

1.2. Đánh giá bằng lấy mẫu đất, nước phân tích tồn dư
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Giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất theo
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

TT Nguyên tố
Mức giới hạn tối đa cho phép

(mg/kg đất khô)

1 Arsenic (As) 15 

2 Cadmium (Cd) 1.5 

3 Lead (Pb) 70

4 Copper (Cu) 100 

5 Zinc (Zn) 200

6 Crom (Cr) 150
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Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng
trong nước tưới (QCVN 08-MT:2015/BTNMT)

TT Nguyên tố
Mức giới hạn tối đa cho

phép (mg/lít)

Phương pháp thử

1
Thuỷ ngân 

(Hg)
0.001 TCVN 5941:1995

2 Cadimi (Cd) 0.01 TCVN 665:2000

3 Arsen (As) 0.05 TCVN 665:2000

4 Chì (Pb) 0.05 TCVN 665:2000

5
Fecal. Coli 200 (Số vi khuẩn hoặc 

CFU/ 100ml)

Áp dụng đối với

trồng rau ăn sống, 

quả ăn ngay
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Chăn thả gia

súc?

Nhà máy, khu CN, 

bệnh viện?

Rác thải? Vùng bị rải hoá chất

trong chiến tranh?

Nước thải sinh 

hoạt?

Hóa chất tồn đọng?

Chôn lấp rác thải?

1.3. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá học, sinh học

Vùng dự kiến  Vùng đất liền kề

Chăn nuôi

công nghiệp?

Nơi chứa

hoá chất?

Hệ thống

nước thải?

Gần khu CN, 

NM?

Đi lại của vật 

nuôi ? 

Những yếu tố nào 

cần được xem xét?  
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 Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá học, sinh học

Nước bẩn như thế

này làm saomà tưới

rau an toàn GAP được?

Bãi rác này có thể ảnh

hưởng đến ruộng nhà

mình?



11

Sau khi đánh giá và phân tích mức ô nhiễm

Sản xuất 

bình 

thường

Xác định nguyên nhân -> Khắc

phục

Ví dụ:

✓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

Không 

sản 

xuất

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://sam.lotsmorecash4u.com/traffic_light_yellow.png&imgrefurl=http://sam.lotsmorecash4u.com/&usg=__v7w_EZg9PKB0b9w9lyCUUIQatv4=&h=437&w=380&sz=39&hl=vi&start=5&tbnid=24THvFebmjHQkM:&tbnh=126&tbnw=110&prev=/images?q=traffic+light&gbv=2&hl=vi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/1/f/a/2/11949849771043985234traffic_light_red_dan_ge_01.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-2841.html&usg=__YfCBCbdsc3MQBF08TX50RHQBLM0=&h=600&w=510&sz=53&hl=vi&start=86&tbnid=vH_U8-FNcRz53M:&tbnh=135&tbnw=115&prev=/images?q=traffic+light&gbv=2&ndsp=20&hl=vi&sa=N&start=80
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.clker.com/cliparts/6/e/9/d/11949849761176136192traffic_light_green_dan__01.svg.hi.png&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-2840.html&usg=__ZPks6lTd1Mawtblyl2kPgO7QkS0=&h=600&w=510&sz=54&hl=vi&start=87&tbnid=n4lp0-QCGY8K1M:&tbnh=135&tbnw=115&prev=/images?q=traffic+light&gbv=2&ndsp=20&hl=vi&sa=N&start=80
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II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GAP TRONG SẢN 
XUẤT RAU AN TOÀN 

Kiểm tra ghi chép nhật kí của nông dân tại HTX Yên Phú – Yên Mỹ- Hưng Yên

▪ Sử dụng phân bón

▪ Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật

▪ Ghi chép và kiểm tra ghi chép nhật ký sản xuất
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2. 1. SỬ DỤNG PHÂN BÓN TRONG SẢN 
XUẤT RAU AN TOÀN
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Mối nguy hoá học

Mối nguy Nguồn gốc Cách thức gây ô nhiễm

Hàm 

lượng 

KLN cao 

(As, Pb, 

Cd, 

Hg,…)

Sự có mặt của kim loại

nặng (đặc biệt là Cadimi) 

trong các loại phân bón và

chất bổ sung cấp thấp như

thạch cao, phân động vật, 

phân ủ…. 

Hàm lượng kim loại nặng

từ phân bón và chất bón bổ

sung góp phần làm cho

hàm lượng kim loại nặng

trong đất cao→ Cây hút. 
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Mối nguy hoá học

Mối nguy Nguồn gốc Cách thức gây ô nhiễm

Hàm

lượng

Nitơrat

cao

+ Đất có đạm (thường

là đạm hữu cơ)

+  Bón phân chứa đạm

(vô cơ) quá mức hoặc

bón muộn

Do nguồn NO3 dồi dào nên

cây rau hấp thụ quá nhiều

đến mức dư thừa

Nguy cơ cao với rau ăn lá, thân, hoa

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.rauhoaquavietnam.vn/img/Image/bbb/cai%20xanh.jpg&imgrefurl=http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=51&LangID=1&tabID=2&NewsID=916&usg=__644mSjoeh-M738AaGpYAwKXn9BU=&h=300&w=300&sz=66&hl=vi&start=3&tbnid=H4pAYZOb_NUxpM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=rau+c%E1%BA%A3i+xanh&gbv=2&hl=vi


16

Mối nguy sinh học

Mối

nguy

Nguồn gốc Cách thức gây ô nhiễm

Các

sinh vật

gây

bệnh

Các loại phân

chuồng, nước giải

của gia súc chưa

qua xử lý hoặc ủ

không đạt yêu cầu

thường chứa một

lượng lớn các sinh 

vật gây bệnh

+ Ô nhiễm có thể xảy ra qua 

tiếp xúc trực tiếp của phân

bón hữu cơ với phần ăn được

của cây rau trong khi bón, 

tưới vào đất hoặc gián tiếp

qua đất trồng bị ô nhiễm.

+ Các loại rau ăn lá, ăn thân

gần mặt đất, rau ăn củ ở dưới

đất có nguy cơ ô nhiễm sinh

học cao với loại phân bón

này.
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Chọn lọc phân bón và chất bón bổ sung

➢ Chỉ mua và sử dụng loại phân có trong danh mục được

phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Nông

nghiệp và PTNT ban hành.

➢ Chỉ sử dụng các phân bón có hạn sử dụng rõ ràng.

➢ Không sử dụng những sản phẩm phân bón không rõ

nguồn gốc, không bao bì nhãn mác hoặc quá hạn sử

dụng.

➢ Không sử dụng các loại phân hữu cơ chưa qua xử lý để

bón cho rau vì chúng chứa nhiều sinh vật gây bệnh.
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Sử dụng phân bón an toàn đối với phân vô cơ

- Cần bón đủ liều lượng

phân đạm theo quy trình

kỹ thuật cho mỗi loại rau,

- Tránh bón phân đạm

quá mức.

- Dừng bón đạm trước

khi thu hoạch ít nhất 10 

ngày. 
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Xử lý phân ủ/phân chuồng/chất thải hữu cơ

▪ Phải được xử lý ít nhất 2 tháng

▪ Đảo thường xuyên để đảm bảo đủ nhiệt, ẩm cho các chất

hữu cơ trong phân có thời gian phân huỷ. 

▪ Nơi chứa và xử lý: bố trí cách ly với khu vực sản xuất, xử

lý sau thu hoạch và có vật liệu che/phủ kín. 

Kiểm tra phân ủ sau 6 tuần tại HTX Đức Chinh- Hải Dương
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Sử dụng phân bón an toàn: Phân hữu cơ

➢ Cần bón phân hữu cơ trực tiếp vào đất, bón sớm và vùi

kín đất (nếu không phủ kín có thể làm ô nhiễm phần liền

kề do trôi dạt theo gió, mưa); chú ý không để phân tiếp

xúc trực tiếp với phần ăn được của rau;

➢Chỉ bón phân bón hữu cơ được xử lý triệt để và nên bón

toàn bộ phân lót đối với rau có TGST<60 ngày.

Bón phân hữu cơ sớm và vùi kín đất, sử dụng vật liệu che phủ
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2. 2. SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
❖ Cách lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật

- Ưu tiên chọn các loại thuốc có độ độc thấp, nhanh phân hủy, 

không gây ảnh hưởng đến thiên địch và môi trường

- Lựa chọn các thuốc sinh học, thảo mộc

- Các thuốc hóa học thuộc nhóm độc thấp III; IV

❖ Sử dụng hóa thuốc BVTV đúng cách (Theo nguyên tắc 4 

đúng)

1) Đúng lúc: phun lúc sâu non tuổi nhỏ, vết bệnh mới xuất hiện. 

Giai đoạn sinh trưởng của cây. Phun sáng sớm hoặc chiều

mát, không mưa,…

2) Đúng thuốc: cho từng đối tượng dịch hại, luân phiên các loại

thuốc,…

3) Đúng cách: Thực hiện thao tác pha-phun đúng hướng dẫn

của từng loại thuốc,…

4) Đúng liều lượng, nồng độ: theo đúng hướng dẫn của từng

loại thuốc (về lượng dùng, lượng nước pha)



Các lỗi thường mắc khi sử dụng thuốc BVTV 

trong sản xuất rau an toàn

▪ Sử dụng thuốc sai đối tượng cây trồng; sử dụng các loại

thuốc có hoạt chất không khuyến cáo cho rau.

▪ Phun quá liều lượng và nồng độ theo hướng dẫn của

từng loại thuốc (về lượng thuốc dùng, lượng nước pha).

▪ Phun định kỳ, kể cả khi không xuất hiện sâu bệnh hại.

▪ Trộn nhiều loại thuốc tác dụng phòng trừ cùng đối tượng

dịch hại.

▪ Sử dụng thuốc BVTV có thời gian cách ly dài ngày trong

thời gian thu hoạch sản phẩm.



Ký hiệu độ độc của thuốc Bảo vệ thực vật

Nên ưu tiên sử dụng

nhóm này trên rau

Cẩn thậnKhông có biểu 

tượng

Màu xanh lá câyIV (rất ít 

độc)

Nguy hiểmMàu xanh dươngIII (ít độc)

Hạn chế sử dụng trên

rau

Độc caoMàu vàngII (độc cao)

Đã cấmRất độcMàu đỏI (rất độc)

Chữ ghi trên 

nhãn mác
Biểu tượng

Vạch màu biểu 

thị

Ghi chú

Ký hiệu trên nhãn mác

Nhóm độc



Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng – VinEco theo TT 03 
/2018/TT-BNNPTNT  ngày 9/2/2018

24

TT TÊN CHUNG                    TÊN THƯƠNG PHẨM                                                                                 

1 Aldrin Aldrex, Aldrite…

2 BHC, Lindane Beta - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC,  Lindafor , 

Carbadan  4/4 G;  Sevidol  4/4 G 

3 Cabofuran

4 Endosulfan Cyclodan 35EC, Endosol 35EC, Tigiodan 35ND, Thasodant

35EC, Thiodol 35ND

5 Methamidophos Dynamite 50 SC, Filitox 70 SC, Master 50 EC, 70 SC, Monitor 

50EC,  60SC, Isometha 50 DD, 60 DD, Isosuper 70 DD, Tamaron

50 EC...

6 Methiocard

7 Methomyl

8 Methyl-parathion Danacap M 25, M 40; Folidol - M 50 EC; Isomethyl 50 ND;  

Metaphos 40 EC, 50EC; (Methyl Parathion) 20 EC, 40 EC, 50 EC; 

Milion 50 EC; Proteon 50 EC; Romethyl 50ND; Wofatox 50 EC ...

9 Methamidophos

10 Parathion

11 Parathion methyl Alkexon , Orthophos , Thiopphos ... 

12 ….



Danh mục thuốc trừ bảo vệ thực vật cấm sử dụng trên rau – VinEco
theo TT 03 /2018/TT-BNNPTNT  Ngày 9/2/2018

25

TT TÊN CHUNG                    TÓM TẮT THÔNG TIN

1 Profenofos Không sử dụng trên rau, trái cây

2 Lambda-cyhalothrin Không sử dụng trên rau, trái cây

3 Permethrin Không sử dụng trên rau, trái cây

4 Cypermethrin Không sử dụng trên rau, trái cây

5 Alpha- Cypermethrin Không sử dụng trên rau, trái cây

6 Deltamethrin Không sử dụng trên rau, trái cây

7 Acetamiprid Không sử dụng trên rau, trái cây

8 Imidacloprid Không sử dụng trên rau, trái cây

9 Diazinon Không sử dụng trên rau, trái cây

10 Chlorfenapyr Không sử dụng trên rau, trái cây

11 2,4-D Không sử dụng trên rau, trái cây. Các nước đã cấm

12 Glyphosate Không sử dụng trên rau, trái cây. Các nước đã cấm. VN cho lộ trình 2 năm để cấm sử

dụng

13 Paraquat Không sử dụng trên rau, trái cây

14 Aldicarb Không sử dụng trên rau, trái cây

15 Fipronil Không sử dụng trên rau, trái cây. Có thể cân nhắc cho khoai tây do đây là hoạt chất xử

lý đất

16 Cholorpyrifos Vẫn đang còn đăng ký sử dụng cho hành. Cân nhắc sử dụng cho hành và khoai tây

17 Acephate Chỉ chấp nhận phát hiện trên các cây đăng ký theo TT 03 và không vượt ngưỡng

18 Carbendazin Thông tư số 03 /2016/TT-BNNPTNT

19 Benomyl Thông tư số 03 /2016/TT-BNNPTNT

20 Thiophanate-methy Thông tư số 03 /2016/TT-BNNPTNT



26

ST

T
Tên thuốc

Tên hoạt

chất

Đối tượng phòng trừ Ngày

cách ly

Hướng dẫn sử 

dụng

Tên công ty 

sản xuất

1
Match

050 EC

Lufenuron

(min 96 %)

sâu tơ/ rau; sâu xanh/ đậu xanh, thuốc

lá; sâu cuốn lá/ lúa
7

20ml/bình(16lit)

1,5bình/sào

Công ty 

TNHH 

Syngenta Việt 

Nam

2
DuPontTM

Prevathon® 5SC

Chlorantrani

liprole

(min 93%)

5SC: dòi đục lá/ cà chua, dưa hấu; sâu

xanh sọc trắng/ dưa hấu, sâu xanh da

láng, sâu đục quả/ đậu tương, hành; sâu

cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu tơ/ bắp

cải; sâu xanh/cà chua, bọ nhảy/rau cải

thìa, sâu khoang/lạc

3
20ml/bình(10lit)

1bình/1 sào

DuPont 

Vietnam Ltd

3 Tập Kỳ 1.8EC Abamectin

1.8EC: Sâu tơ/ bắp cải

3

6-8ml/bình

(16lit, 3 Bình / 

sào

Viện di truyền 

nông nghiệp

4
Reasgant 1.8EC

3.6EC
Abamectin

1.8EC, 3.6EC: sâu tơ, sâu xanh, sâu

khoang/ bắp cải;sâu xanh/ cà chua; bọ

trĩ/ dưa hấu

7
5ml/bình(10lit)

2 bình/sào

Công ty 

TNHHViệt 

Thắng

5
Radiant

60SC

Spinetoram

(min 86.4%)

sâu xanh da láng/ hành, lạc, đậu tương;

dòi đục lá, sâu đục quả, bọ trĩ/ cà chua;

bọ trĩ/ dưa hấu, nho, xoài; bọ trĩ, dòi

đục lá/ ớt; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/

bắp cải; bọ trĩ/ hoa hồng, chè; bọ trĩ, sâu

đục thân, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa

3
1 gói/bình(16lit)

1 bình/sào

Dow  

AgroSciences 

B.V

DANH MỤC THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU, RẦY,  RỆP TRÊN RAU 
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Dịch hại Thuốc BVTV
ĐẶC TÍNH THUỐC Ngày 

cách ly 

(ngày)

Liều lượng

(g, ml/sào)

Lượng nước 

(lít/ sào) Ghi chú

Hoạt chất Min Max Min Max

Sâu tơ

Radiant 60SC Spinetoram 3 13,5 21,6 14,4 21,6

Sau khi bướm 

xuất hiện rộ 5-7 

ngày

Prevathon 5SC Chlorantraniliprole 3 10,8 21,6 14,4 21,6

Match 050EC Lufenuron 7 14,4 36 14,4 28,8

Brightin 1.8EC Abamectin 7 18 27 14,4 21,6

Abatin 5.4EC Abamectin 7 5,76 10,8 11,52 21,6

Neem Nim Xoan Xanh 

green 0.3EC
Azadirachtin 3

45 67,5 14,4 21,6

Proclaim 1.9EC Emamectin benzoate 3 7,2 18 14,4 28,8

Tasieu 1.9EC Emamectin benzoate 7 7,2 14,4 17,28 28,8

Pegasus 500SC Diafenthiuron 3 14,4 36 11,52 28,8

Delfin 32WG Bacillus thuringiensis 1 18 54 21,6 28,8

Sâu xanh 

bướm 

trắng 

Actimax 50WG Emamectin benzoate 7 7,2 13,5 11,52 21,6

Sau khi bướm 

xuất hiện rộ 5-7 

ngày

Prevathon 5SC Chlorantraniliprole 3 10,8 21,6 14,4 21,6

Match 050EC Lufenuron 7 14,4 36 14,4 28,8

Brightin 1.8EC Abamectin 7 18 27 14,4 21,6

Radiant 60SC Spinetoram 3 13,5 20,16 14,4 21,6

Delfin 32WG Bacillus thuringiensis 1 18 54 21,6 28,8

Sâu 

khoang, 

sâu xám

Reasgant 3.6EC Abamectin 7 5,4 9 14,4 21,6
Sau khi bướm 

xuất hiện rộ 5-7 

ngày hoặc bướm 

vào bẫy chua 

ngọt nhiều

Delfin 32WG Bacillus thuringiensis 1 18 54 21,6 28,8

Tasieu 1.9EC Emamectin benzoate 7 7,2 14,4 17,28 28,8

Anisaf SH-01 2SL

Polyphenol Bồ kết,Hy 

thiêm,Đơn buốt,Cúc liên chi 

dại

7

27 36 14,4 21,6

Plutel  3.6EC Abamectin 7 5,4 9 18 21,6

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC BTVT CHO CẢI BẮP 



2.3. Hướng dẫn tại chỗ về áp dụng GAP cơ bản
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Ruộng rau

Giám
sát nội

bộ

Quản lý sản
xuất

Hướng dẫn quy trình
sản xuất

Kiểm tra sổ
sach

Gợi ýi ải tiến

Nhóm nông dân

Ghi nhật ký sản xuất

Sổ theo dõi
canh tác

Kiểm tra
thực tế

Trưởng nhóm

Producer
Người sản

xuất

❑ Thiết lập Hệ thống 

Quản lý Chất lượng 

Nội bộ

Thành viên của Hệ

thống Quản lý Chất

lượng Nội bộ:

1) Trưởng nhóm/Chủ

trì quản lý chất

lượng nội bộ

2) Quản lý sản xuất

3) Giám sát nội bộ



Lập kế hoạch canh tác dựa trên Nhu cầu Thị trường
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Ví dụ về lập kế hoạch sản xuất

TT Loại rau

Diện

tích

(m2)

Ngày gieo

Thời 

gian sinh 

trưởng 

(ngày)

Dự kiến 

thời gian 

bắt đầu thu 

hoạch 

Dự kiến 

sản 

lượng 

(kg)

Sản lượng rau thu hoạch theo tháng (kg)

Tháng 

9/2017

Tháng 

10/2017

Tháng 

11/2017

Tháng 

12/2017

Tháng 

1/218

Tháng 

2/2018

Tháng 

3/2018

TỔNG SỐ: 20740 96700 450 5110 5720 7920 28600 27700 20900

1
Bắp cải

720 17/10-

20/10/2017

100 20/1/2017 40000

13000 14000 13000

2
Su hào

1500 1/10 -

17/10/2017

70 20/12/2017 3000

1500 1500

3
Cà chua

1080 1/10/2017-

10/10/2017

150 25/12/2017 4500

1500 1500 1500

4
Dưa lê

1080 25/8-

30/8/2017

60 30/10/2017 1800

1800

5
Cà chua bi

360 20/8-

25/8/2017

70 15/10/2017 2000

400 800 800

6 Rau mồng tơi 360 28/7/2017 50 20/9/2017 3250
450 800 800 800 400

7 Rau ăn lá (cải 

ngồng, cải 

xanh..)

3600 17/10/2017 35 20/11/2017 15000

1000 3500 3500 3500 3500

8 Bầu bí 720 1/10/2018- 90 1/12/2018- 3000
700 700 700 700

9 Cà tím 360 1/10/2018- 60 1/1/2017- 1200
400 400 400

10
Dưa chuột

1080 20/8-

5/9/2017

45 20/10-

25/10/2017

4500

2000 2500

11 Đậu đỗ 720 25/10/2017- 60 25/12/2017 1500
700 700

12 Đậu Hà Lan 360 09/10/2017 50 11/10/2017 450
110 120 120 100



Hướng dẫn tại chỗ về áp dụng GAP cơ bản
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❑ Hướng dẫn thực địa và giám sát ghi chép nhật ký

- Họp giám sát nội bộ sẽ được thực hiện mỗi tháng một lần.

- Người tham gia là những người phụ trách sản xuất, giám sát viên nội bộ,

giám sát viên kỹ thuật của PPMU và nông dân để chia sẻ kinh nghiệm và

đưa ra hướng dẫn cho nông dân trong áp dụng GAP cơ bản.

❑ Đánh giá nội bộ
- Đánh giá nội bộ sẽ được thực hiện 1-2 lần/năm theo danh mục kiểm tra

GAP cơ bản (26 mục)

- Cán bộ giám sát kỹ thuật của PPMU sẽ tham gia đánh giá nội bộ để hướng

dẫn cán bộ quản lý của HTX thực hiện

❑ Họp giám sát nội bộ

- Cán bộ giám sát nội bộ và quản lý sản xuất của HTX sẽ hướng dẫn nông

dân cách thực hành canh tác có áp dụng GAP và cách ghi chép số nhật ký

sản xuất.

- Giám sát kỹ thuật của PPMU thăm thực địa tại HTX/ Công ty 1 lần/ tuần để

kiểm tra và hướng dẫn việc ghi chép nhật ký sản xuất và thực hành tại

ruộng



Các sai lỗi trong ghi chép nhật ký sản xuất của nông
dân và cách khắc phục

Các lỗi thường gặp Nội dụng ghi sai Cách khắc phục

Không ghi chép đầy

đủ cho từng lô ruộng, 

vụ rau.

- Trường hợp chỉ ghi

chép nhật ký cho thửa

ruộng lớn, rau trồng vụ

chính.

-Rà soát Kế hoạch sản xuất

cho từng vụ rau làm cơ sở

giám sát ghi chép của nông

dân

Ghi không đầy đủ

thông tin theo mẫu ghi

chép

- Ghi thiếu diện tích gieo

trồng, loại rau, biểu ghi

chép thu hoạch sản

phẩm

- Rà soát, bổ sung kịp thời

thông tin con thiếu

Ghi không đúng tên

thuốc, tên hoạt chất

- Ghi tắt tên thuốc, ghi

tên lóng..

- Khi phun thuốc cần ghi tên

thuốc, tên hoạt chất đầy đủ

vào mảnh giấy để về nhà chép

lại vào sổ ghi chép

Ghi thiếu nồng độ

hoặc liều lượng phun

Ghi thiếu nồng độ hoặc

liều lượng phun

Cần hướng dẫn ghi đầy đủ và

thường xuyên giám sát, kiểm

tra sổ ghi chép để bổ sung kịp

thời



Phải ghi chép lại đầy đủ quá trình sử dụng thuốc

Nội dung:

• Tên thuốc

• Đối tượng diệt trừ

• Lượng dùng

• Ngày phun.........

• Thời gian cách ly

Ghi chú: Cách ghi chép được hướng dẫn  ở phần ghi chép sổ 

nhật ký  thực hành sản xuất.
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BẢNG 1- NHẬT KÝ THỰC HÀNH SẢN XUẤT 
Tên thửa ruộng (số): …………………. Diện tích………………(m2/sào /ha)         Ngày trồng………… 
………… …………     
Tên cây trồng:……………….. ………. Giống…………….. ….. Dự kiến thu hoạch lần đầu…………….Lần 
cuối………….
Bảo hộ lao động:  có (    );  không (    ).  Bỏ rác thải BVTV đúng nơi quy định: có (    ); .không (    
).  

Ngày 

(dươn

g lịch)

Công 

việc

Tên thuốc 

BVTV, /phân 

bón…

Tên sâu 

bệnh / 

dịch hại

Số 

lượng 

(kg, g, 

lit, ml, 

gói)

Làm 

theo 

hướng 

dẫn 

(dấu x)

Biển 

cảnh 

báo 

(dấu 

x)

Phát hiện     

nguy cơ

Người       

thực 

hiện
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Ngày/ 

tháng 

(dương 

lịch)

Thu hoạch Bán sản phẩm Phát 

hiện 

nguy 

cơ / đã 

xử lý 

mối 

nguy        

(dấu 

x)

Người 

thực hiệnLoại 

cây 

trồng

Tên/

mã 

số 

thửa 

ruộn

g

Số 

ngày 

cách 

ly 

(ngày)

Số 

lượng 

(kg, 

cây)

Giá 

(đ/kg

, 

cây)

Hình thức bán/người mua

Bán lẻ    

(dấu x)

Bán 

buôn cho 

ai

Bán theo 

HĐ cho 

ai

BẢNG 3- NHẬT KÝ THU HOẠCH VÀ BÁN SẢN PHẨM
Nơi sơ chế/ bảo quản……………………………………………
Địa chỉ chợ bán lẻ…………………………………………….



Hoạt động ghi chép ở một số nhóm mục tiêu





CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY, ĐẢM BẢO DUY TRÌ VIỆC 

GHI CHÉP NHẬT KÝ ĐỒNG RUỘNG CỦA NÔNG DÂN  

▪ Thường xuyên hướng dẫn, giám sát, chỉnh sửa việc ghi

chép của từng hộ dân, tạo thói quen ghi chép của nông dân.

▪Bố trí cán bộ PPMU phụ trách nhóm mục tiêu, định kỳ giám

sát và hướng dẫn các tổ trưởng tổ sản xuất/ cán bộ giám

sát nộ bộ của HTX và nông dân.

▪Tổ chức họp tổ/ nhóm nông dân định kỳ để chia sẻ kinh

nghiệm tốt và các sai lỗi thường gặp.

▪Giám sát của người mua (siêu thị, bếp ăn tập thể, ..) và yêu

cầu về Chất lượng- An toàn là động lực và điều kiện bắt

buộc người sản xuất phải tuân thủ.



38

III. KIỂM TRA TỒN DƯ THUỐC BVTV, KLN 
VÀ VI SINH VẬT TRONG SẢN PHẨM 

▪ Phân tích, kiểm tra nhanh (quick test) dư lượng

thuốc BVTV.

▪ Kiểm tra, phâm tích mẫu tại phòng kiểm nghiệm dư

lượng thuốc BVTV. Kim loại nặng, vi sinh vật.



3.1. Kiểm tra nhanh (quick test) dư lượng thuốc

BVTV
Tỉnh Nhóm mục tiêu Số lần

kiểm tra

Số lần không

phát hiện dư

lượng

Số lần phát

hiện dư lượng

nhưng vẫn an 

toàn

Số lần phát

hiện dư

lượng không

an toàn

Hải Dương HTX Tân Minh Đức: 7 3 3 1*

HTX Đức Chính: 9 8 1 0
Công ty Thanh Hà: 4 3 1 0

Hà Nam Nhóm nông dân

Phạm Hoàng Hiệp:
4 3 1 0

HTX Hạ Vĩ: 3 2 1 0
Hưng Yên HTX Yên Phú: 10 8 1 1*

Công ty Nhật Việt: 23 18 5 0

Tổng 60 45 13 2

39

Kiểm tra 
nhanh (quick 
test) tại ruộng

Ghi chú: * kiểm soát mẫu phát hiện dư lượng không an toàn (mẫu được lấy tại ruộng khi chưa đủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch)



3.2. LẤY MẪU RAU TƯƠI TẠI 

RUỘNG/VƯỜN SẢN XUẤT

(TCVN 9016-2011)



LẬP KẾ HOẠCH LẤY MẪU RAU TẠI ĐỒNG RUỘNG

• Xem xét bản đồ giải thửa, loại cây trồng,

sản lượng dự kiến;

• Xem xét thời vụ sản xuất, thu hoạch của các

loại cây trồng;

• Xem xét hồ sơ sản xuất của cơ sở để xác

định đối tượng lấy mẫu, số mẫu kiểm

nghiệm cần lấy;

• Xác định vị trí lấy mẫu trên bản đồ giải thửa



Xác định số mẫu thử nghiệm tối thiểu

và số mẫu đơn tối thiểu

➢Trường hợp 1: Lô ruộng sản xuất do một

hộ hoặc một doanh nghiệp quản lý:

– Lô ruộng sản xuất có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô lấy tối

thiểu một mẫu thử nghiệm

– Lô ruộng sản xuất có diện tích > 05 ha, phải chia

thành nhiều lô nhỏ có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô nhỏ

lấy tối thiểu một mẫu thử nghiệm.



Số mẫu đơn tối thiểu trên một mẫu thử nghiệm phụ 

thuộc vào loại rau và diện tích lô ruộng, cụ thể theo 

bảng sau

Loại rau Diện tích

lô ruộng

Số mẫu

thử nghiệm

tối thiểu

Số mẫu đơn 

tối thiểu trên 

một mẫu thử 

nghiệm

Rau đã phân cỡ loại lớn

(khối lượng trung bình lớn

hơn 250gr/đơn vị

≤ 05 ha 01 05

Rau đã phân cỡ loại trung

bình và loại nhỏ (khối lượng

trung bình <250gr/đơn vị)

≤ 0,1 ha 01 05

Từ 0,1 ha
đến 1,0 ha 01 Từ 05 đến 08

Từ 01 ha
đến 05 ha 01 Từ 08 đến 12

05 ha 01 Từ 12 đến 16



➢Trường hợp 2: Lô ruộng sản xuất do nhiều hộ quản

lý (hợp tác xã, tổ hợp tác)

- Lô ruộng sản xuất có diện tích ≤ 05 ha: Mỗi lô lấy tối thiểu một

mẫu thử nghiệm.

- Lô ruộng sản xuất có diện tích >05 ha: phải phân thành nhiều

nhiều lô nhỏ có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô nhỏ lấy 01 mẫu thử

nghiệm.

▪ Số mẫu đơn tối thiểu cho một mẫu thử nghiệm phụ thuộc

vào số hộ tham gia sản xuất trong lô ruộng đó (n).

▪ Số mẫu đơn tối thiểu = Số hộ lấy mẫu tối thiểu √n nhưng

không được ít hơn 05 mẫu

▪ Trường hợp lô ruộng do nhiều hộ quản lý nhưng không

cùng điều kiện sản xuất thì phải lấy mẫu riêng của từng

hộ và mẫu chỉ đại diện cho hộ sản xuất đó.



Kết quả phân tích tại phòng kiểm nghiệm dư lượng KLN, 

thuốc BVTV, vi sinh vật hại trong sản phẩm

Tỉnh Nhóm mục tiêu Số mẫu Kim loại

nặng

E.Coli.

Salmonella

Thuốc trừ

sâu

Hải Dương HTX Tân Minh Đức: 3 0 0 0

HTX Đức Chính: 5 5(0) 0 4(1)

Công ty Thanh Hà: 6 4(0) 0 0
Hà Nam Nhóm nông dân Phạm

Hoàng Hiệp:
3 0 0 0

HTX Hạ Vĩ: 2 0 0 0
Hưng Yên HTX Yên Phú: 3 3(0) 0 1(0)

Công ty Nhật Việt: 3 3 0 0

Tổng 25 15(1) 0 5(1)
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*(**): * – phát hiện, (**) – phát hiện vượt Mức
giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL)Các mẫu bị phát hiện:

Cà rốt

Thuốc trừ sâu (Difenoconazole) 0.243mg/kg
(MRL 0.2mg/kg)



Tóm tắt những nội dung chính/ Yêu cầu của

GAP cơ bản trong sản xuất rau an toàn

▪ Xác định vùng sản xuất an toàn.

▪ Quản lý chất lượng đầu vào của sản xuất.

▪ Thực hành Nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất:

- Phân bón, nước tưới.

- Thuốc BVTV.

- Thực hành tốt sau thu hoạch.

▪ Ghi Nhật ký đồng ruộng, lưu giữ hồ sơ.

▪ Kiểm tra, giám sát nội bộ.

▪ Kiểm tra tồn dư thuốc BVTV, Kim loại nặng và vi sinh
vật hại trong sản phẩm.
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