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Giải thich từ ngữ

• GAP là gì ? GAP là từ viết tắt của “Good Agriculture 

Practice” nghĩa là Thực hành Nông nghiệp tốt

• TOT là gì ? TOT là từ viết tắt của “Training of Trainer” 

nghĩa là Lớp đào tạo giảng viên

• Tại sao phải đào tạo giảng viên ?

- Kiến thức mới, khó tiếp cận, cần cập nhật thông tin

- Phương pháp đào tạo “vết dầu loang”: chuyên gia >

cán bộ kỹ thuật > nông dân > nông dân chưa biết

• Học để truyền đạt lại cho người sau



Ý nghĩa của việc áp dụng GAP

Áp dụng GAP trong sản xuất cây trồng an toàn là xu

thế tất yếu và toàn cầu trong đó có Việt Nam

1. Tránh nguy cơ rủi ro trong

sản xuất (bảo vệ lao động)

2. Tạo ra nông sản an toàn                                                                 

(cho cộng đồng)

3. Giảm đầu vào sản xuất tài đất đai

(giữ đất đai và môi trường)

4. Phát triển sản xuất bền

vững (chủ động, hiệu quả)

5. Tăng cơ hội Hội nhập

Quốc tế



Phân loại GAP

• Quy trình GAP quốc tế, quốc gia

1. Global GAP (GAP toàn cầu)

2. Asean GAP (GAP của các nước Asean)

3. GAP riêng của từng nước

4. VietGAP

- VietGAP cho rau, quả tươi ban hành năm 2008

- VietGAP cho chè búp tươi ban hành năm 2010

- VietGAP cho lúa, ban hành năm 2010

- VietGAP cho cà phê ban hành năm 2010

- GAP cơ bản cho rau ban hành tháng 7 năm 2014             (QĐ số

2998/QĐ-BNN-TT ngày 02 tháng 7 năm 2014)

• Quy trình GAP khác

Địa phương, doanh nghiệp, tư nhân, siêu thị…



Sơ đồ thực hành GAP
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Lựa chọn loại GAP phù hợp

GAP phù hợp sản xuất lớn, trang trại như:  Global 

GAP, Asean GAP, VietGAP… 

GAP của các ngành, tổ chức nông nghiệp hoặc của 

các địa phương

GAP gồm các tiêu chí an toàn cơ bản mà mọi đối 

tượng người sản xuất đều thực hiện được,  đặc biệt 

phù hợp với nông dân  nhỏ lẻ

Basic  GAP 

GAP cơ bản

Quan điểm tiếp cận của GAP cơ bản

➢ Đơn giản, dễ tiếp cận, chủ động thực hành, hiệu quả sản xuất.

➢ Đảm bảo sản xuất ra được sản phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc

GAP cơ bản phù hợp với đại đa số nông dân Việt Nam



Thực trạng về sản xuất rau an toàn 

➢Tổng diện tích gieo trồng rau cả nước: trên 800 nghìn ha/năm

➢ Năng suất trung bình:  14 – 15 tấn / ha

➢ Sản lượng: 12 – 13 triệu tấn

➢ Xuất khẩu khoảng 10 – 12 %

➢ 90 % nông dân nhỏ lẻ

➢Nhiều quy trình sản xuất rau an toàn đã được đưa vào sử dụng

➢Nhiều Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

➢Tỷ lệ sản phẩm rau đạt chất lượng an toàn thực phẩm còn thấp

➢ VietGAP được áp dụng từ 2008, nhưng còn nhiều bất cập

➢ Dự án JICA pha 1 đã xây dựng quy trình GAP cơ bản

➢Quy trình GAP cơ bản cho rau được ban hành tháng 7 / 2014. 

Tuy nhiên, sản xuất rau an toàn áp dụng GAP vẫn còn hạn chế

Giải pháp nào để phát triển sản xuất cây trồng an toàn ?        



Tính cấp thiết của việc áp dụng GAP

1. Nguy cơ mất an toàn VSTP rất cao, khó phòng tránh 

(không phân biệt được sản phẩm an toàn trên thị trường)

2. Thói quen sản xuất dựa trên kinh nghiệm, có cái gì làm cái 

đó phải được thay đổi để phù hợp với yêu cầu hiện tại

3. Phải thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi để bảo vệ sức 

khỏe, sản xuất ra sản phẩm an toàn, giữ gìn tài nguyên

4. Sản xuất phải phù hợp với quy hoạch, quy định hiện hành 

và phù hợp với xu thế phát triển

5. Cần thiết phải thiết lập nền sản xuất bền vững và hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu: Tất cả sản phẩm đã sản xuất ra

là phải an toàn



Lợi ích của việc áp dụng GAP 

1. Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) mang lại lợi ích cho người sản

xuất và người tiêu dung

Cho người sản xuất

- Sử dụng thông tin trong nhật ký để cải thiện sản xuất

- Giảm chi phí sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm

- Ngăn chặn kịp thời tác nhân gây ô nhiễm vùng sản xuất, môi trường

- Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong lao động

- Là bằng chứng để trả lời các câu hỏi của khách hàng

- Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm.

- Phát triển sản xuất một cách chủ động và có hiệu quả

Cho người tiêu dùng

- Người tiêu dung có cơ hội lựa chọn sản phẩm an toàn

- Góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng

2. Thực hành nông nghiệp tốt khác với quy trình sản xuất an toàn

- Ghi nhật ký sản xuất, quản lý sản xuất và lưu giữ hồ sơ

- Là cơ sở để cải thiện sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm



Tính chủ động từ việc áp dụng GAP

1. Chủ động lựa chọn loại GAP cho phù hợp với điều kiện sản xuất

và yêu cầu của khách hàng. 

2. Kiểm tra, đánh giá nội bộ (cơ sở cho độ an toàn) là yêu cầu khi áp

dụng GAP > chủ động phát hiện nguy cơ, cùng nhau khắc phục

3. Thông tin trong NKĐR > giúp người sản xuất thấy rõ lợi, hại và

hành vi gây mất an toàn > chủ động điều chỉnh.

4. GAP giúp người sản xuất tự tin hơn và có đủ cơ sở để chịu trách

nhiệm về độ an toàn của sản phẩm > tự chứng nhận

5. Từ NKĐR > chi phí đầu vào hợp lý > hiệu quả kinh tế cao

6. Chủ động cải tiến hoạt động sản xuất từ kinh nghiệm vụ trước.

7. Chủ động trong sản xuất, kinh doanh từ việc thực hành nông

nghiệp tốt (GAP) 



Thực hành nông nghiệp tốt  

1.  Xác định vùng sản xuất an toàn

- Vùng sản xuất trong quy hoạch, tập trung, môi trường tốt

- Đất trồng, nước tưới, nước rửa sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn

2.  Tổ chức sản xuất

- Thành lập nhóm sản xuất (tập trung) với tinh thần tự nguyện

- Lập kế hoạch sản xuất, lựa chọn GAP phù hợp

- Phân công trách nhiệm (thống nhất nội bộ)

3.  Quản lý chất lượng đầu vào của sản xuất

- Cửa hàng VTNN của HTX (gác chắn về chất lượng đầu vào của

sản xuất: phân bón, thuốc BVTV trong DM, đúng chất lượng) 

- Không mua VTNN không rõ nguồn gốc

4.  Thực hành Nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất

- Thực hành sản xuất tốt

- Thu hoạch, sơ chế sản phẩm tốt

- Vận chuyển an toàn



Thực hành nông nghiệp tốt  

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

Ghi nhật ký đồng ruộng (theo mẫu): ghi chép đầy đủ, thường xuyên 

toàn bộ hoạt động sản xuất, quản lý sản xuất và lưu giữ hồ sơ 

6.  Kiểm tra, giám sát nội bộ

- Kiểm tra, giám sát nội bộ: 1-2 lần / năm, 1 lần /vụ (theo quy trình)

- Kiểm tra đồng ruộng, nơi cất gữi, bảo quản VTNN, khu sơ chế,

kiểm tra NKĐR so với Bảng điểm kiểm soát (VietGAP, GAPcơ bản)

- Phát hiện, xử lý mối nguy mất an toàn; điều chỉnh hành vi sản xuất.

7.  Bán sản phẩm

- Cửa hàng giới thiệu sản phẩm

- Thăm ruộng sản xuất, xem NKĐR → hợp đồng tiêu thụ

- Tiêu thụ sản phẩm theo đơn đặt hàng

- Tổ chức tiêu thụ tập trung 



Tại sao phải ghi nhật ký đồng ruộng            

và lưu giữ hồ sơ

- NKĐR là bằng chứng điều chỉnh hành vi sản xuất đảm bảo an toàn.

- NKĐR lưu giữ thông tin sản xuất làm bằng chứng để giải thích với

khách hàng về hoạt động sản xuất theo Thực hành nông nghiệp tốt

- Là cơ sở để truy xuất nguồn gốc sản phẩm

☞ NKĐR là cơ sở, là nền tảng của GAP
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◆ NKĐR cho ta thấy toàn bộ quá trình sản xuất và xác nhận hành

vi thực hành sản xuất 

◆ NKĐR lưu lại thông tin về chi phí sản xuất, chất lượng VTNN

◆ Thông tin về giống, biện pháp kỹ thuật, chủng loại, năng xuất

◆ Thông tin về khách hàng, giá cả, sản lượng, thu nhập…

>  Xử lý thông tin > Cải tiến sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả



Hệ thống kiểm tra, giám sát  

*  Kiểm tra, giám sát nội bộ (quy định trong quy trình GAP)

Tự kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất

• Giám sát cùng với khách hàng

Có thể mời khách hàng cùng tham gia kiểm tra chất lượng

• Hệ thống PGS: các bên (người sản xuất + cán bộ kỹ thuật + giám sát

viên + người tiêu dung) cùng nhau kiểm tra sản xuất, sản phẩm

- Tổ chức Chứng nhận chất lượng (bên thứ 3)

Tổ chức chứng nhận chất lượng kiểm tra trực tiếp hoạt động sản

xuất; dựa trên thông tin người sản xuất cung cấp > cấp Chứng chỉ

- Giám sát của cơ quan chức năng

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chương trình Quốc gia, các tỉnh đều có

chương trình, kế hoạch, hoạt động kiểm tra giám sát chất lương an 

toàn sản phẩm đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp



Chứng nhận chất lượng  

• Tự công bố chất lượng

• Người sản xuất tự công bố chất lượng sản phẩm do mình sản xuất và 

chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm (chứng minh hoạt động sản 

xuất, minh bạch thông tin, mời khách hàng thăm quan đồng ruộng, 

kiểm tra nhật ký sản xuất…)

• Tổ chức chứng nhận chất lượng

- Danh sách (updated): 23 Tổ chức Chứng nhận chất lượng

- Khi nào thì cần phải chứng nhận (VietGAP, GAP cơ bản…)

+  Khi có khách hàng yêu cầu, đặt hàng và chấp nhận giá cao hơn

+  Khi có hỗ trợ từ các chương trình, đề tài, dự án

• Hệ thống đảm bảo có sự thâm gia (PGS)

Tự giám sát và chứng nhận chất lượng: thành viên trong nhóm giám

sát lẫn nhau, giám sát giữa các nhóm (các bên: cán bộ kỹ thuật, người

sản xuất, người tiêu dung) > thừa nhận độ an toàn của sản phẩm



Những hỗ trợ cần thiết 

• Quy hoạch vùng sản xuất có đủ điều kiện an toàn (gồm phân tích

mẫu đất, nước, bể chứa, xử lý rác thải), cơ sở hạ tầng…

• Khu sơ chế (đơn giản, có nguồn nước sạch, bể rửa sản phẩm…)

• Đào tạo về sản xuất cây trồng an toàn: tổ chức sản xuất, quy trình

an toàn, đầu vào an toàn, tiến bộ kỹ thuật, kiến thức thị trường

- Đào tạo giảng viên: cán bộ, khuyến nông viên chuyên trách

- Đào tạo nông dân: thường xuyên

• Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATVSTP, bảo vệ sức khỏe, 

môi trường, các VBQPPL liên quan

• Sự giúp đỡ, hỗ trợ, khuyến khích của các cấp, các ngành



Vai trò của các bên  

1. Nông dân thí điểm:

- Thực hành nông nghiệp tốt để sản xuất ra sản phẩm an toàn

- Đồng thuận, phân công trách nhiệm, chia sẻ quyền lợi

- Tuân thủ quy trình, làm theo hướng dẫn

- Tạo thói quen ghi nhật ký đồng ruộng và lưu giữ hồ sơ

2.   CBKT, trưởng nhóm: trực tiếp hướng dẫn nông dân

- Hướng dẫn nông dân thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

- Tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng đầu vào của sản xuất

- Phân phối, bán vật tư nông nghiệp an toàn cho nông dân

- Chủ trì thực hiện việc kiểm tra, đánh giá nội bộ

- Trực tiếp đào tạo nông dân

- Đánh giá thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất

3. Chính quyền địa phương (phường, xã): ủng hộ, gắn kết các hoạt

động hỗ trợ, tuyên truyền

4. Quản lý nhà nước: Quy hoạch tổng thể, chính sách khuyến khích, 

kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo, giám sát



Kết luận và bài học kinh nghiệm

• Áp dụng GAP: giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh tế; tăng 

trình độ sản xuất, bảo vệ sức khỏe, trách nhiệm với cộng đồng

• Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: tăng cơ hội tìm kiếm khách hành, 

tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tăng trách nhiệm của người sản xuất 

về độ an toàn của sản phẩm.

• Ghi nhật ký đồng ruộng và lưu giữ hồ sơ sản xuất: mang lại lợi ích 

thiết thực, công việc nhẹ nhàng, cần phải tạo thành thói quen.

• Người sản xuất hiểu rõ nhất về độ an toàn sản phẩm: có thể tự công 

bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Thông tin minh 

bạch sẽ xây dựng được lòng tin của khách hàng 

• Sản xuất và tiêu thụ tập trung hiệu quả kinh tế cao hơn

• Muốn tăng cường áp dụng thì phải dễ thực hành

• Muốn phát triển bền vững thì phải hiệu quả



Cùng nhau thực hành nông nghiệp tốt để bảo 

vệ sức khỏe và sản xuất ra sản phảm an toàn



Giới thiệu GAP cơ bản



GAP cơ bản                                                                  

Quy trình thực hành nông nghiệp tốt cơ bản 

GAP cơ bản được ban hành theo QĐ số 2998/QĐ-BNN-TT ngày

2/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Mục đích: Thúc đẩy sản xuất cây trồng an toàn

- Đối tượng: mọi đối tượng sản xuất, phù hợp với nông dân sản xuất nhỏ.

- Yêu cầu: sản xuất sản phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc.

- Nội dung : 

+ Điều kiện vùng SX an toàn: đất trồng, nước tưới, khu sơ chế, bể chứa

rác thải, người sản xuất được đào tạo, môi trường không ô nhiễm

+ Đầu vào của sản xuất an toàn: rõ nguồn gốc, trong Danh mục…

+ Thực hành tốt:  sử dụng phân bón, thuốc BVTV đúng cách, đảm bảo

thời gian cách ly, sơ chế, vận chuyển an toàn, gắn tem nhãn sản phẩm

+ Ghi nhật ký sản xuất, nhật ký quản lý sản xuất và lưu giữ hồ sơ

+ Kiểm tra, đánh giá nội bộ (ND + CBKT+CN HTX + TN)

- Điểm kiểm soát: 26 / 65 điểm kiểm soát của VietGAP



Hình thức GAP cơ bản

  

 GAP CƠ BẢN 

                                        NHẬT KÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

 

GHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT RAU 

THEO THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT CƠ BẢN (GAP CƠ BẢN) 

 

 

 

DỰ ÁN JICA - CỤC TRỒNG TRỌT 

 

  

 GAP CƠ BẢN 

                                        NHẬT KÝ ĐỒNG RUỘNG 

 

GHI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU 

THEO THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT CƠ BẢN (GAP CƠ BẢN) 

 

 

 

DỰ ÁN JICA - CỤC TRỒNG TRỌT 

 



CẤU TRÚC GAP CƠ BẢN                                         

NHẬT KÝ ĐỒNG RUỘNG

Nông dân ghi chép các hoạt động 

sản xuất mỗi ngày.

- Hướng dẫn sử dụng

- Thông tin chung về nhà sản xuất

- Bảng: trang ví dụ và 3 bảng biểu 

+ Nhật ký thực hành sản xuất

+ Nhật ký mua vật tư nông nghiệp

+ Nhật ký thu hoạch, bán sản phẩm

- Tài liệu kèm theo

+ Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ

+26 điểm kiểm soat (GAP cơ bản)

NHẬT KÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

CBKT, HTX, nhóm ghi hoạt động QL 

sản xuất vụ/ năm trên địa bàn

- Hướng dẫn sử dụng

- Thông tin chung về nhà quản lý

- Bảng ghi chép: 5 bảng

+ Quản lý điều kiện sản xuất

+ Quản lý sản xuất trên địa bàn

+ Quản lý CL đầu vào của sản xuất

+ Quản lý bán, cung cấp VTNN

+ Quản lý hoạt động đào tạo

- Tài liệu kèm theo

+ Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ

+ 26 điểm kiểm soat (GAP cơ bản)



QUYỂN 1- NHẬT KÝ ĐỒNG RUỘNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đối tượng sử dụng: Nông dân/ người sản xuất

2. Lý do phải ghi NKĐR: để minh chứng hoạt động sản xuất, theo

dõi việc chi, thu, hạch toán kinh tế, điều chỉnh kế hoach cho vụ sau

3. Hướng dẫn sử dụng: ghi chép và lưu giữ các hoạt động sản xuất,

mua vật tư nông nghiệp, thu hoạch và bán sản phẩm

Cách ghi chép: ghi hoạt động sản xuất (theo biểu mẫu trong sổ)

Cách lưu giữ hồ sơ: nông dân/ người sản xuất phải thường xuyên

ghi chép, lưu giữ nhật ký thực hành sản xuất (treo trên tường, nơi

nhìn thấy hàng ngày để tiện sử dụng).

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

kiểm tra, đánh giá nội bộ trong quá trình thực hành sản xuất (theo GAP)

Dựa trên những nguyên tắc cơ bản của cuốn sổ này, người sản xuất có thể

chia nhỏ hoặc chi tiết hóa cho phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

•



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 sản xuất; quản lý chất lương 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

16 Việc thu hoạch sản phẩm có đúng thời gian cách ly không ? A



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



Thực hành GAP cơ bản



VÙNG SẢN XUẤT AN TOÀN 

Vùng sản xuất có đủ điều 

kiện an toàn

✓ Địa điểm sản xuất nằm 

trong quy hoạch  

✓ Điều kiện về đất trồng, 

nguồn nước tưới, môi 

trường được đảm bảo an 

toàn theo quy định 

✓ Có khu sơ chế, nguồn nước 

rửa sản phẩm an toàn. Cách 

ly kho chứa hóa chất.



VÙNG SẢN XUẤT AN TOÀN

• Điều kiện khác

✓ Có bể , thùng chứa rác thải,  

xử lý rác BVTV trên đồng

ruộng.

✓ Nông dân được đào tạo kiến

thức về IPM, ICM, GAP, 

quy trình sản xuất cây trồng

đảm bảo an toàn thực phẩm



QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

1. Quản lý điều kiện sản xuất.

✓ Lưu giữ kết quả phân tích mẫu

đất, nước hoặc Giấy chứng

nhận đủ điều kiện sản xuất cây

trồng an toàn (tại Bảng 4-

Quản lý điều kiện sản xuất)

✓ Phát hiện và khắc phục kịp thời

nguy cơ gây ô nhiễm vùng sản

xuất, môi trường

2. Quản lý sản xuất trên địa bàn

✓ Đánh mã số thửa ruộng của các

hộ tham gia sản xuất

✓ Lưu kết quả đánh giá nội bộ

(hàng vụ/ năm)



QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CỦA SẢN XUẤT

3. Quản lý chất lượng VTNN

✓ Cửa hàng VTNN của HTX có

Giấy phép KD, chịu sự giám

sát của cơ quan chuyên ngành

✓ Thuốc BVTV, phân bón, hóa

chất trong DM được phép sử

dụng, có nguồn gốc rõ ràng

(Nhà SX, nhà phân phối) 

4. Cung cấp VTNN an toàn

- Bán/ cung cấp phân bón, thuốc

BVTV đúng chủng loại, đúng

chất lượng, rõ nguồn gốc

- Giống, TBKT mới…

> Trách nhiệm của BQL HTX 



QUẢN LÝ NHÂN LỰC

5. Quản lý đào tạo

- Cung cấp kiến thức GAP 

(cách ghi nhật ký đồng

ruộng và lưu giữ hồ sơ)

- Kiến thức về BVTV

- Kỹ thuật sản xuất

- Nâng cao nhận thức

- Chia sẻ kinh nghiệm

• Ghi nhật ký, lưu giữ hồ sơ

• Chủ nhiệm HTX, CBKT 

chuyên trách, trưởng nhóm

ghi nhật ký quản lý sản xuất

và lưu giữ hồ sơ



TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

1.  Thảo luận nhóm

- Tự nguyện tham gia

- Họp bàn thống nhất kế hoạch sản

xuất, các quy định chung

- Lựa chọn GAP phù hợp, tiến bộ kỹ

thuật, giống mới…

- Đánh số ô, thửa ruộng để quản lý

2. Thực hành sản xuất

• Mua phân bón, thuốc BVTV, hóa chất

rõ nguồn gốc: mua tại cửa hàng của

HTX/ được phép kinh doanh

• Cất/lưu giữ phân bón, thuốc BVTV, 

hóa chất đúng nơi quy định

• Hạn chế sử dụng hóa chất

• Tăng cường bón phân hữu cơ,

thuốc BVTV sinh học



TỔ CHỨC SẢN XUẤT

3.  Sử dụng phân bón, thuốc BVTV

• Bón phân, phun thuốc BVTV đúng

lúc, đúng chất lượng, đúng liều lượng

và đúng cách (theo hướng dẫn của

CBKT hoặc thông tin trên bao bì)

• Cắm biển cảnh báo khi vừa phun

thuốc BVTV, hóa chất

• Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm

(tổ bảo vệ thực vật/ bác sĩ cây trồng)

4.  Ghi NKĐR và lưu giữ hồ sơ

Ghi NKĐR, NKQLSX theo biểu mẫu

Hồ sơ sản xuất được lưu giữ để điều

chỉnh vụ sau, làm bằng chứng truy

xuất nguồn gốc



GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

• Kiểm tra, giám sát nội bộ (thực hiện theo quy trình GAP)

- Thành lập Tổ giám sát nội bộ gồm:

CBKT + người sản xuất + CBQL 

- Kiểm tra 1-2 lần / năm hoặc 1 lần /vụ

- Cách thức: Kiểm tra thực trạng sản xuất, điều kiện sơ chế

(nguồn nước, dụng cụ, đóng gói, phương tiện vận chuyển…); 

kiểm tra NKĐR, NKQLSX so với 26 điểm kiểm soát > điều

chỉnh kịp thời

- Trường hợp không đạt yêu cầu: phải điều chỉnh và kiểm tra lại

• Lưu kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ 

- Kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ được lưu tại Bảng 5 - Quản

lý sản xuất trên địa bàn (Nhật ký Quản lý sản xuất)



Thu hoạch, sơ chế sản
phẩm

✓ Thu hoạch đảm bảo thời
gian cách ly

✓ Dụng cụ thu hoạch, sơ chế
đảm bảo sạch

✓ Sử dụng nước sạch để rửa
sản phẩm

✓ Dụng cụ sạch để đựng sản
phẩm sau thu hoạch

✓ Vận chuyển sản phẩm bằng
phương tiện an toàn

✓ Gắn tem nhãn sản phẩm để
truy xuất nguồn gốc

✓ Giới thiệu sản phẩm

THU HOẠCH, SƠ CHẾ SẢN PHẨM



Sản xuất và tiêu thụ tập trung sẽ thu được hiệu quả

kinh tế cao hơn

TIÊU THỤ SẢN PHẨM

1.  Thực trạng về tiêu thụ sản phẩm an toàn

• Hình thức tiêu thụ

- Tự tiêu thụ (chủ yếu)

- Tiêu thụ tập trung (tỷ lệ thấp)

• Thị trường

- Bán lẻ tại chợ địa phương (giá như sản phẩm thông thường)

- Bán cho thương lái (thu gom tại ruộng, không qua sơ chế)

- Cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã (hạn chế)

- Bán theo Hợp đồng (nhà hàng, siêu thị, trường học, bếp ăn…)

• Quan tâm của khách hàng

- Giá cao hơn 10–20 % (bán theo Hợp đồng hoặc tại cửa hàng)

- Được khách hàng quan tâm hơn

2.  Hướng phát triển

- Sản xuất theo nhu cầu thị trường,tăng cường tiêu thụ tập trung



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

• Tự chứng nhận chất lượng

Thực hiện GAP theo cách tự tuyên bố chất lượng, tự chứng

nhận sản phẩm là 1 khởi đầu dễ dàng cho người sản xuất

• Hiểu rõ hành vi sản xuất -> tự khẳng định -> tự chịu trách

nhiệm, gắn thông tin lên sản phẩm -> khách hàng có thể truy

xuất nguồn gốc

• Tổ chức chứng nhận chất lượng (bên thứ 3)

Khi có khách hàng yêu cầu, đặt hàng và chấp nhận giá cao hơn, 

người sản xuất có thể mời Tổ chức chứng nhận chất lượng (bên

thứ 3) đến kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất và cấp Giấy

chứng nhận (theo VietGAP, GAP cơ bản…)

• Hệ thống đảm bảo có sự thâm gia (PGS)

Tự kiểm tra theo nguyên tắc đảm bảo có sự thâm gia của các

bên: người sản xuất, quản lý sản xuất, khách hàng



TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

• Gắn tem, nhãn sản phẩm để

khách hàng có thể truy xuất

nguồn gốc.

• Giới thiệu sản phẩm: mời

khách hàng thăm khu sản

xuất, xem nhật ký đồng ruộng

• Cung cấp thông tin minh 

bạch, xây dựng lòng tin với

khách hàng

• Hiểu rõ nhất về nguồn gốc sản

phẩm, nâng cao trách nhiệm

• Tiếp thu ý kiến phản hồi

• Xây dựng thương hiệu



THAY ĐỔI CÁCH THỨC SẢN XUẤT

• Lập kế hoach sản xuất

Dựa vào năng lực sản xuất, yêu cầu

thị trường, thông tin vụ trước > quyết

định chủng loại, số lượng, chất lượng…

• Tổ chức sản xuất

Sản xuất theo nhóm: tiết kiệm

được đầu vào, dễ quản lý, dễ điều

chỉnh, nhiều cơ hội tiêu thụ sản

phẩm> Hiệu quả cao hơn

• Ghi NKĐR và lưu giữ hồ sơ

Tạo thói quen ghi chép hoạt động

sản xuất và lưu giữ hồ sơ làm bằng

chứng và rút kinh nghiệm vụ sau

• Tự chịu trách nhiệm về CLSP

Cung cấp thông tin sản xuất minh

bạch > tự công bố và chịu trách

nhiệm về chất lượng sản phẩm

• Hiểu rõ mục đích của việc

kiểm tra nội bộ

- Là công việc cần thiết phải làm

- Cùng nhau kiểm tra chất lượng

đầu vào, điều kiện sản xuất, 

thực hành sản xuất, quy trình

sản xuất…

- Điều chỉnh cho tốt hơn

• Rút kinh nghiệm

• Sẵn sàng chia sẻ thông tin, 

cùng chịu trách nhiệm, cùng

chung quyền lợi

• Tiêu thụ tập trung

Chia sẻ thông tin khách hàng, 

số lượng, chủng loại sản phẩm

để tiêu thụ sản phẩm một cách

tốt nhất



BÀI HỌC CHO NGƯỜI SẢN XUẤT

• Tự cung: có gì làm đấy > Sản xuất theo yêu cầu thị trường

• Cá thể, không cần biết đến người khác > Tập thể, chia sẻ thông tin

• Thiếu kiến thức về an toàn lao động > Bảo về sức khỏe cho chính mình

• Không quan tâm đến chất lượng đầu vào > Đầu vào rất quan trọng

• Sử dụng quá nhiều phân bón, thuốc BVTV > Giảm số lượng đầu vào

• Chỉ quan tâm đến năng suất, sản lượng > Năng suất đi đôi với chất lượng

• Không biết cách tìm đầu ra > Xây dựng lòng tin với khách hàng

• Khai thác hết tiềm năng đất đai > Cải tạo, giữ gìn tài nguyên đất trồng

• Hành vi sản xuất tùy tiện, tự phát > Ý thức bảo về môi trường

• Lao động nặng nhọc > Cải tiến phương thức sản xuất (áp dụng GAP)

• Thiếu kiến thức về ATTP > Phải sản xuất ra sản phẩm an toàn

Thay đổi nhận thức, cải tiến sản xuất để có hiệu quả cao nhất



See you again



THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BÁN HÀNG

Bán hàng là một việc rất quan

trọng đối với người sản xuất. 

Thực tế, còn một số tồn tại

●Thực trạng việc bán hàng

➢ Hầu hết đều bán tại ruộng

➢ Bán tại chợ ở địa phương
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THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BÁN HÀNG

● Người sản xuất

➢ Không biết sản phẩm của

mình được bán cho ai, bán

như thế nào và bán ở đâu. 

● Khách hàng

➢ Không biết sản phẩm họ

mua do ai sản xuất, sản xuất

ở đâu và được sản xuất như

thế nào.



NGƯỜI SẢN XUẤT MONG MUỐN ĐIỀU GÌ 

• Sản phẩm do mình sản 

xuất ra được tiêu thụ hết

• Giá bán cao / hợp lý.

• Không bị phản hồi xấu về 

chất lượng sản phẩm

• Không phải lưu giữ sản 

phẩm (trong kho, đồng 

ruộng).

• Ngày càng có nhiều 

khách hàng tin tưởng



KHÁCH HÀNG MONG MUỐN ĐIỀU GÌ

(Food Consumption Monitor:   MAFF – Bộ 

Nông Lâm Ngư nghiệp, Nhật Bản)

Thông tin thêm

Dễ truy vấn khi có điều gì xảy ra

Dễ hiểu về sản phẩm

Là nhiệm vụ của doanh nghiệp

Tăng cường ý thức của khách hàng

Để nâng cao độ an toàn, chất lượng

Để nâng cao ý thức của người SX

Để kiểm tra sản phẩm

Kiểm chứng chất lượng sản phẩm

Yêu cầu đảm bảo an toàn, độ tin cậy



KHÁCH HÀNG MONG MUỐN ĐIỀU GÌ

Khách hàng mong có được

“sự an toàn“và "niềm tin" 

➢ “An toàn“ là không còn

dư lượng thuốc BVTV, 

hóa chất…

➢ “Niềm tin“ biết rõ và có

thông tin về sản xuất, sản

phẩm

Thông điệp gửi đến khách hàng không chỉ là “an toàn”   

mà cần phải có “niềm tin”      



GIẢI PHÁP

Để xây dựng mối quan hệ tốt

➢ Cây trồng phải được sản xuất theo tiêu chuẩn, quy trình an toàn

➢ Nhật ký sản xuất phải được ghi chép đầy đủ và lưu giữ hồ sơ

➢ Sản phẩm có tem nhãn để truy xuất được nguồn gốc

➢ Công khai, minh bạch thông tin về quá trình sản xuất, người sản xuất

➢ Có thương hiệu, có uy tín

Đối với “An toàn”

Đối với “Niềm tin” 



NGƯỜI SẢN XUẤT PHẢI LÀM GÌ

• Kế hoạch sản xuất (trên cơ

sở yêu cầu thị trường)

• Tổ chức sản xuất tốt, sản

xuất ra sản phẩm an toàn.

- Vùng sản xuất đủ điều

kiện an toàn (đất, nước,

môi trường…)

- Chất lượng đầu vào của

sản xuất được đảm bảo

- Thông tin về quy trình,

hoạt động sản xuát được

lưu giữ (ghi Nhật ký đồng

ruộng và lưu giữ hồ sơ)



NGƯỜI SẢN XUẤT PHẢI LÀM GÌ

• Đủ điều kiện về sơ
chế, vận chuyển (nước
rửa, dụng cụ…)

• Tiêu thụ tập trung > 
đáp ứng tối đa yêu cầu
của khách hàng

(chia sẻ loại sản phẩm,

khách hàng…)

• Sản phẩm truy xuất
được nguồn gốc (gắn
tem, nhãn sản phẩm)

• Xây dựng mối quan
hệ với khách hàng
(hoạt động cần thiết)



XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ 

• Mời khách hàng

đến thăm quan

• Đến chỗ khách

hàng giải thích về

sản phẩm của mình

• Mở cửa hàng giới

thiệu sản phẩm



XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ 

• Gắn tem nhãn sản 

phẩm để khách hàng 

nhận biết nguồn gốc 

xuất xứ

• Tham gia Hội chợ, 

triển lãm…

• Thăm quan, hội nghị, 

hội thảo (cơ hội gặp 

gỡ, giới thiệu…)

• Thông tin đến khách 

hàng (xây dựng Trang 

Web, Tờ rơi…)



Xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa 

người sản xuất và khách hàng 
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Xây dựng mối quan hệ bằng

cách gặp mặt trực tiếp. 

Xây dựng mối quan hệ

bằng cách cung cấp/trao

đổi thông tin qua các sự

kiện, họp mặt, thăm nơi

sản xuất, qua phương tiện

thông tin đại chúng

Xây dựng mối quan hệ qua 

thông tin trên nhãn mác và hệ

thống truy nguyên nguồn gốc.



➢ Bạn có biết gì về sản phẩm của bạn khi đã được bán ra? 

→ Bán ở đâu,  ở loại hình cửa hàng / chợ nào, khách hàng là ai,                      

giá bao nhiêu? 

➢ Bạn có bao giờ thông tin về người sản xuất, quy trình SX ?

→ Khách hàng có biết sản phẩm này được sản xuất ở đâu, do ai

và quy trình sản xuất như thế nào không? 

➢ Sản phẩm như thế nào là loại sản phẩm mà khách hàng mong

muốn mua ? 

→ Sản phẩm của bạn có nằm trong lựa chọn của khách hàng

không? 

➢ Bạn có cơ hội để cho khách hàng biết về điều kiện sản xuất của

mình không?

→ Có thể cho khách hàng biết để lấy lòng tin không?

VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM 



“An toàn“và "niềm tin“ mang lại hiệu quả

và phát triển bền vững


