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GHI CHÉP NHẬT KÝ ĐỒNG RUỘNG VÀ 

TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC SẢN PHẨM
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Truy xuất …

BÀN ĂNTRANG TRẠI
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Người tiêu dùng …

Sản phẩm có nguồn 

gốc từ đâu?
Sản phẩm này do ai 

sản xuất?

Sản phẩm có được 

chứng nhận chất 

lượng không?
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Truy nguyên nguồn gốc

Cơ sở 

thu 

mua

Cơ sở 

bán lẻ

Người 

tiêu 

dùng

Trang 

trại
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Lợi ích của truy nguyên nguồn gốc

▪ Truy nguyên nguồn gốc đáp ứng yêu cầu của người 
tiêu dùng: biết được nguồn gốc thực phẩm.

▪ Truy nguyên nguồn gốc bảo đảm an toàn thực phẩm

▪ Chỉ có các nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn tham gia vào 
chuỗi cung ứng.

▪ Truy nguyên nguồn gốc giúp thu hồi nhanh sản phẩm

▪ Khi phát hiện sự cố, có thể nhanh chóng điều tra 
nguyên nhân gây ra sai lỗi.

▪ Nhanh chóng xác định được vị trí các sản phẩm có sai 
lỗi và thực hiện thu hồi.

▪ Truy nguyên nguồn gốc cho phép trao đổi/tiếp nhận 
thông tin: giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu 
dùng.
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Phân bón

Bao bì

Thuốc BVTV

Giống

Đầu vào Sản phẩmSản xuất

Nhà sản xuất…

Rau ăn lá

Rau ăn quả

Rau ăn củ

Gieo trồng

Bón phân

Phun thuốc

Đóng gói
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Quy trình sản xuất

Vật tu 

đầu vào

Sản xuất Đóng gói

Phân phối

Vận chuyển

Vận chuyển

Siêu thị

Chợ bán lẻ

Nhà hàngVận chuyển
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Lợi ích của truy nguyên nguồn gốc

▪ Truy nguyên nguồn gốc đáp ứng yêu cầu của người 
tiêu dùng: biết được nguồn gốc thực phẩm.

▪ Truy nguyên nguồn gốc bảo đảm an toàn thực phẩm

▪ Chỉ có các nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn tham gia vào 
chuỗi cung ứng.

▪ Truy nguyên nguồn gốc giúp thu hồi nhanh sản phẩm

▪ Khi phát hiện sự cố, có thể nhanh chóng điều tra 
nguyên nhân gây ra sai lỗi.

▪ Nhanh chóng xác định được vị trí các sản phẩm có sai 
lỗi và thực hiện thu hồi.

▪ Truy nguyên nguồn gốc cho phép trao đổi/tiếp nhận 
thông tin: giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu 
dùng.



9

Ghi chép hồ sơ…

Lưu giữ thông tin sản 
xuất

Đáp ứng yêu cầu truy 
nguyên nguồn gốc

Đáp ứng yêu cầu 
chứng nhận

Lưu giữ thông tin về 

thu hoạch và xuất bán 

sản phẩm 



Biểu mẫu ghi nhật ký sản xuất

❑Nhật ký đồng ruộng

• Bố cục： đóng quyển, 3 biểu mẫu trong 1 quyển

• Nội dung： ① Thực hành sản xuất  ② Vật tư đầu vào 

③ Thu hoạch và bán sản phẩm

❑Nhật ký quản lý sản xuất

• Bố cục ： đóng quyển, 5 biểu mẫu trong 1 quyển

• Nội dung ： ① Điều kiện sản xuất (đất, nước tưới, sơ 

chế) ② Quản lý nhóm ③ Quản lý đầu vào, đầu ra sản 

xuất         ④ Phân phát vật tư nông nghiệp ⑤ Nhật ký 

đào tạo.



NHẬT KÝ ĐỒNG RUỘNG 

TRANG VI DỤ- NHẬT KÝ THỰC HÀNH SẢN XUẤT 
Tên thửa ruộng (số):  01          Diện tích: 0,5 sào               Ngày trồng: 5/9/2010          

Tên cây trồng: rau bắp cải;  Giống: KAKACROSS; Dự kiến thu hoạch:lần đầu: 24/11   Lần cuối: 5/12

Bảo hộ lao động có (    )  không (   );   Bỏ rác thải nơi quy định có (   ),  không (  )              

Ngày, 

(dương

lịch)

Công việc

Tên thuốc

BVTV,  

phân bón

Tên

sâu

bệnh

Số lượng

(kg, g, lit, 

ml, gói)

Làm

theo

hướng

dẫn

Biển

cảnh

báo

(dấu x)

Phát hiện

nguy cơ

Người

thực

hiện

2/10 Bón phân Phân

chuồng ủ 

mục

50 kg Bên cạnh

không

không cắm

bển

Trần Thị

Mỳ

7/10 Tưới phân 

đạm

Đạm ure 2 kg Mỳ

13/10 Phun

thuốc

BVTV

Regent Sâu tơ, 

bọ 

nhảy

0,2 x Số 3 phun

thuốc nhiều

gấp 3 lần

Mỳ

20/10 Phun

thuốc

BVTV

Abamettin Sâu

xanh

0,2 x Mỳ



BẢNG 1 - NHẬT KÝ THỰC HÀNH SẢN XUẤT 

Tên thửa ruộng (số): …………Diện tích……………… Ngày trồng………… ………… ……….......

Tên cây trồng:……………… .Giống……………..  …..Dự kiến thu hoạch lần đầu…………Lần cuối

.Bảo hộ lao động: có (  ) khong (  );  Bỏ rác thải BVTV đúng nơi quy định : có  (  ) không (  ) 

Ghi từ khi bắt đầu đến khi thu hoạch; Mỗi loai rau ghi riêng một bảng để tiện theo dõi   

Ngày

(dương

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)

Cắm biển

cảnh báo

(dấu x)

Phát

hiện

nguy cơ

Người

thực hiện



BẢNG 2 - NHẬT KÝ MUA VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Nơi cất giữ thuốc bảo vệ, phân bón…………………………………………

Cửa hàng HTX có Giấy phép kinh doanh, chịu sự kiểm soát của cơ quan chuyên ngành

Ngày

(dương

lịch)

Tên thuốc

BVTV,      

phân bón

Số lượng

(Kg, g, lít, 

ml, chai, 

gói)

Đơn giá

(đồng/kg,

lít, chai, 

gói)

Mua tại cửa

hàng của

HTX/

của chủ hộ,  

dấu ( x)

Mua tại cửa

hàng khác

Người mua

/  Sử dụng

(viết, ký

tên)
Tên Địa chỉ



Ngày/

tháng

(dươn

g lịch)

Thu hoạch Bán sản phẩm
Phát hiện 

nguy cơ/đã 

xử lý mối 

nguy (dấu x)

Người

thực hiện
Loại 

cây 

trồng

Tên/mã 

số thửa 

ruộng

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:.................................................

Ghi chú: Bảng này dùng chung cho các loại sản phẩm (rau) được thu hoạch từ các thửa ruộng khác 

nhau; Số ngày cách ly: tính số ngày kể từ ngày phun thuốc BVTV lần cuối đến ngày thu hoạch; 

Tại cột bán lẻ và phát hiện nguy cơ.. nếu có làm thì chỉ cần đánh dấu (x).



QUYỂN 2- NHẬT KÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đối tượng sử dụng: Chủ nhiệm HTX / Trưởng nhóm / CBKT

2. Lý do phải ghi Nhật ký quản lý sản xuất và lưu giữ hồ sơ

Điều hành hoạt động sản xuất; quản lý chất lượng đầu vào, điều chỉnh

hành vi mất an toàn; bằng chứng truy xuất nguồn gốc, nâng cao trách

nhiệm quản lý……

3. Hướng dẫn sử dụng:

Cách ghi: ghi hoạt động quản lý sản xuất của HTX / đơn vị sản xuất/

nhóm nông dân (theo biểu mẫu)

Cách lưu giữ hồ sơ:

Chủ nhiệm HTX / trưởng đơn vị / CBKT chuyên trách/ trưởng nhóm

nông dân chịu trách nhiệm theo dõi quá trình sản xuất, quản lý sản

xuất trên địa bàn và lưu giữ hồ sơ sản xuất.

Ghi chú: Bảng kiểm tra, đánh giá gồm 26 điểm kiểm soát được dùng để tự

kiểm tra, đánh giá nội bộ (1-2 lần/năm hoặc 1 lần / vụ)

Kết quả kiểm tra nội bộ (từng hộ) được lưu trong Bảng 5-Quản lý sản xuất trên

địa bàn. Trường hợp không đạt yêu cầu phải được khắc phục và kiểm tra lại
•



BẢNG 4 - QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
Đơn vị sản xuất………………...Xã……………Huyện…………………......Tỉnh………

Tổng diện tích đất trồng rau (diện tích canh tác)………………..(sào/ ha)………………..

Nguồn nước tưới:………………………Điều kiện môi trường:  Đạt……………Không đạt…

Ngày lấy mẫu………………………….Người lấy mẫu……………Đơn vị phân tích mẫu…………..

Thực trạng điều kiện sản xuất Phát hiện và khắc phục

Điều kiện Tác nhân gây

ô nhiễm

Đánh giá hiện tại Mô tả các

nguy cơ, quan sát

được

Hoạt động 

khắc phục               

Tên người 

thực hiện

Đạt Không đạt

Đất trồng Kim loại nặng

Nước

tưới

Kim loại nặng

Vi sinh vật

Nước sơ

chế, 

rửa

sản

phẩm

Kim loại nặng

Thuốc BVTV

Nitrat

Vi sinh vật

- Giới hạn cho phép của kim loại năng trong đất:: QCKT Quốc gia: QCVN số 03: 2008/BTNMT; 

- Giới hạn cho phép của kim loại năng trong nước tưới: theo QCVN.39:2001/BTNMT ;

- Nước rửa, sơ chế  sản phẩm theo QCVN số 02: 2009 /BYT của bộ Y tế về chất lượng nước sinh hoạt



BẢNG 5 - QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN

Số TT

Quản lý địa bàn sản xuất Kết quả đánh giá nội bộ 

Tên hộ nông 

dân

Diện tích 

sản xuất (m2)

Mã số 

thửa ruộng

Ngày/Nội dung 

đánh giá

Kết quả

Đạt
Không đạt

1

2

3

4

5

6

7

Đơn vị sản xuất........................................Xã:.............Huyện:.........................   Tỉnh:.............

Tổng diện tích canh tác (rau):..................(ha); Số thành viên…….:........; Vụ/năm:..

Diện tích mô hình:...................................(ha);  Số hộ nông dân tham gia mô hình…

Quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật đã áp dụng (nếu có): Loại sản phẩm chính...........

Ghi chú: Đơn vị sản xuất có nhiều thành viên thì chia thành nhóm, mỗi nhóm / một bảng; 

Kết quả đánh giá nội bộ hàng vụ/năm (theo mẫu) được lưu giữ hồ sơ tại bảng này 



Ngày/Tháng/

Năm

Tên thuốc BVTV, phân 

bón, giống…(ghi đúng tên 

trên bao, nhãn)

Số lượng

(chai, hộp, gói, 

bao)

Đơn vị

(g, kg, ml, 

lít)

Nhà sản 

xuất/Nhà phân 

phối

BẢNG 6.- QUẢN LÝ ĐẦU VÀO CỦA SẢN XUẤT (MUA VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP)

Tên cửa hàng:...................................................... …        Địa chỉ:...........................Kho:…..

Mã số/Giấy được phép kinh doanh:........................ Họ và tên chủ cửa hàng……….

Đơn vị sản xuất........................................,,,,,,,,,,,,,,         Kiểm soát viên (nếu có):……..

Ghi chú: có thể đóng riêng thành quyển (Sổ nhập vật tư nông nghiệp của đơn vị sản xuất). 



Ngày/

Tháng/ 

năm

Tên thuốc BVTV, phân bón, 

giống....     (ghi đúng tên 

trên bao, nhãn)   

Số lượng            

(chai, hộp, gói, 

bao)

Đơn vị             

(g, kg, ml, lít)

Cửa hàng Người 

mua

BẢNG 7 - QUẢN LÝ ĐẦU VÀO CỦA SẢN XUẤT

(BÁN/CUNG CẤP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP)

Đơn vị sản xuất………:............................................................................................................

Kiểm soát viên (nếu có):……………………………………………………………………..



Ngày/

Tháng/ 

năm

Đào tạo Tuyên truyền

Số nông dân 

tham gia       

(kèm danh 

sách)

Nội dung 

đào tạo

Số ngày 

đào tạo 

(ngày)

Được cấp 

chứng chỉ 

(dấu x)

Nội dung 

tuyên 

truyền

Hưởng 

ứng 

tuyên 

truyền   

(dấu x)

Ý kiến /sáng 

kiến mới 

(nếu có)

BẢNG 8 - QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN

Đơn vị sản xuất………………….Xã……………. Huyên…………………Tỉnh….............

Họ, tên lãnh đạo đơn vị sản xuất………………… Cán bộ kỹ thuật chuyên trách…………



BẢNG 9 - BẢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

TT Thực hành Mức độ Ghi chú

I Điều kiện sản xuất

1 Vùng sản xuất có phù hợp với quy hoạch của Nhà nước và địa phương

đối với loại cây trồng dự kiến sản xuất không?

A 

2 Vùng sản xuất có đạt yêu cầu về độ an toàn (chất lượng đất trồng,

nguồn nước tưới cho sản xuất) theo quy định chưa ?

A 

II Quản lý đất trồng và vệ sinh đồng ruộng

3 Đã tiến hành phân tích, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn về hoá học, sinh

vật, vật lý trong đất của vùng sản xuất chưa?

A

III Quản lý sử dụng phân bón và chất phụ gia

4 Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong danh mục được phép kinh

doanh tại Việt Nam phải không?

A

5 Chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ đã qua xử lý và có đầy đủ hồ sơ về

các loại phân hữu cơ này phải không?

A

6 Đã ghi và lưu vào hồ sơ khi mua và sử dụng PB, chất phụ gia chưa? A

IV Quản lý sử dụng nguồn nước trong sản xuất

7 Chất lượng nước tưới và nước sử dụng sau thu hoạch cho sản xuất đã

đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành chưa?

A



TT Thực hành Mức 

độ

Ghi chú

V Quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất

8 Người lao động và tổ chức, cá nhân sử dụng lao động đã được tập

huấn về quản lý và sử dụng an toàn hoá chất nông nghiệp chưa?

A 

9 Có áp dụng bện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) và biện pháp

quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) không ?

B 

10 Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học sử dụng trong sản

xuất có trong Danh mục được phép sử dụng không ?

A

11 Có mua hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp

khác từ các cửa hàng có Giấy phép kinh doanh không ?

B

12 Có sử dụng thuốc BVTV,  hóa chất theo đúng theo hướng dẫn của

cán bộ kỹ thuật và hướng dẫn ghi trên bao bì, nhãn hàng hóa

không ?

A

13 Đã lập nhật ký và hồ sơ theo dõi việc sử dụng thuốc bảo vệ thực

vật và hóa chất chưa ? 

A

14 Việc tiêu hủy hóa chất, bao bì có thực hiện theo đúng quy định 

không

A

15 Có định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện quy trình sản xuất

và dư lượng hóa chất có trong sản phẩm cây trồng không ?

A

VI Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch



17 Khu sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm có được cách ly với kho,

bãi chứa hóa chất, chất gây ô nhiễm không ?

A

18 Có sử dụng nguồn nước sạch để rửa sản phẩm sau thu hoạch không? A

19 Chất lượng nước sử dụng sau thu hoạch có đúng với quy định không A

VII Quản lý và xử lý chất thải

20 Nước thải, rác thải có được thu gom và xử lý đúng quy định không ? A

VIII Đào tạo và quản lý công tác đào tạo, tuyên truyền

21 Người lao động có được đào tạo đầy đủ kiến thức về Quản lý dịch

hại tổng hợp (IPM), Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Thực

hành nông nghiệp tốt (GAP) không ?

A

22 Đã có biển cảnh báo vùng sản xuất vừa mới được phun thuốc chưa ? B

IX Ghi Nhật ký sản xuất, lưu giữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc

23 Đã ghi chép đầy đủ Nhật ký đồng ruộng, Nhật ký quản lý SX chưa? A

24 Có kiểm tra nội bộ, ghi chép và lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm tra nội

bộ chưa ?

A

25 Có ghi địa chỉ hoặc gắn tem nhãn lên sản phẩm để việc truy xuất

nguồn gốc được dễ dàng không ?

A

X Kiểm tra nội bộ

26 Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ ít nhất mỗi năm hoặc mỗi vụ

một lần chưa ?

A




