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LỜI NÓI ĐẦU 

Các Quy trình được xây dựng theo sự đặt hàng của Dự án và của Cục XTTM. 
Nhóm tư vấn thống nhất với chủ Dự án cùng xây dựng các thông tin cơ bản sau để 
dùng chung cho các Quy trình và Bộ Quy trình, gồm: 

1. Sổ tay chất lượng: Đây là hoạt động không nằm trong yêu cầu của Dự án, xây 
dựng để hỗ trợ lại cho Cục XTTM tham khảo và có cơ sở sử dụng các Bộ quy trình. 

2. Mục tư vấn/Lưu ý gồm: 
a. Khuyến nghị áp dụng hệ thống XTNG XTTM 
b. Lưu ý cho Cục XTTM với vai trò vận hành hệ thống XTNG XTTM 

3. Phân tích tình huống thực tế: Nhóm tư vấn thống nhất cùng xây dựng Tình 
huống thực tế được thu thập dựa trên sự việc có thật được truyền thông rộng rãi. Các 
dữ liệu đều được giữ nguyên bản. Tuy nhiên, các phân tích theo từng góc độ dựa vào 
các chức năng của TXNG và từng bộ quy trình để giúp cho đơn vị điều hành hệ thống 
hiểu rõ hơn về bản chất của từng Quy trình và cả Bộ quy trình. C 

4. Các thông tin nền: Tình hình thế giới liên quan đến TNXG, tình hình trong 
nước liên quan đến TXNG, Các thông tin nền do Cục XTTM cung cấp như Sơ đồ vận 
hành hệ sinh thái XTTM, thông tin liên quan đến Hệ thống TXNG XTTM, sơ đồ về hệ 
thống XTTM, các trao đổi/phỏng vấn với Cục XTTM để đưa vào Quy trình. 

Các Quy trình này xây dựng riêng cho hệ sinh thái XTNG XTTM hay hệ thống 
TXNG XTTM. Đây là sản phẩm do tư vấn phát triển dựa trên nghiên cứu thực tế và 
kinh nghiệm thực tế, có trao đổi thông tin với Cục XTTM. Đây không phải văn bản 
chính thống và buộc phải áp dụng, Cục XTTM có thể nghiên cứu và áp dụng, phục vụ 
công việc và theo mục đích của hoạt động. Các tài liệu này không đề xuất dùng cho 
các hệ thống TXNG khác, ngoài hệ thống của cục XTTM. 
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QUY TRÌNH KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI 

1. Phạm vi áp dụng 

Khái niệm cơ bản 

Sinh vật gây hại là sinh vật gây ra thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực 
vật bao gồm vi sinh vật gây bệnh, côn trùng gây hại cỏ dại và các sinh vật gây hại 
khác. 

Một số loài sinh vật và động vật gây hại cơ bản lên mùa màng, cây trồng, vật nuôi 
gồm: 

Chuột là vật trung gian truyền bệnh và là vật chủ mang mầm bệnh truyền cho con 
người và vật nuôi.  

Trong nhiều loài chuột, có những loài chuột đặc biệt nguy hiểm như Chuột 
nhắt ăn các bộ phận của cây bao gồm hạt, cành xanh và lá cũng như hầu như tất cả 
thức ăn của người và vật nuôi. Chúng gây ra những tổn thất ghê gớm, làm phá hủy 
hoặc làm ô nhiễm nguồn thức ăn cho con người và cho chăn nuôi. Chuột đồng chuyên 
phá hoại mùa màng.  

Gián là loài côn trùng có hại có tập tính sống ở những nơi bẩn thỉu, hủy hoại và 
làm thức ăn bị nhiễm khuẩn, đồng thời có thể gặm nhấm làm hư hỏng vật dụng, bao 
gói sản phẩm.  

Kiến sống thành đàn lớn hàng triệu con có thể làm hư hỏng đồ đạc, đốt vật nuôi 
gây đau ngứa, sưng tấy mẫn đỏ 

Mối là loài gây hại cho kinh tế rất lớn, ăn cây cối và đồ gỗ. Để có thể tiếp cận 
thức ăn và nước, mối còn có thể xâm nhập qua xi măng, gạch và nhựa. 

Các loài rầy là những loài ký sinh gây hại trên cây trồng, trong đó rầy nâu hại lúa. 
Loài này thường phát triển mạnh trong điều kiện vụ xuân. Rầy nâu còn truyền bệnh 
vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa. 

Rệp cũng là các loài gây hại cho cây trồng, chúng sinh sống gậy hại ở chùm quả, 
mặt dưới lá, cành tiêu và rễ cây. 

Sâu đục thân đục lỗ vào trong thân gỗ, tạo thành đường hầm phá huỷ phần giác 
gỗ. Cành bị sâu đục khô héo và chết. Sâu đục thân hại ngô trong suốt quá trình sinh 
trưởng và hại ở tất cả các bộ phận từ thân, lá, bắp.  

Phạm vi xem xét của Quy trình này tập trung vào các nhà máy, kho bãi, nhà 
xưởng, không xem xét đến khả năng liên quan đến sinh vật gây hại phá huỷ mùa mạc, 
dịch bệnh liên quan đến mùa màng (sâu đục thân, rầy, rệp…). Với những loại sinh vật 
gây hại mùa màng và cây trồng dạng này, cần có quy trình riêng cùng với các biện 
pháp khoa học để khoanh vùng, cách ly và tập trung dập dịch. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_trung_gian_truy%E1%BB%81n_b%E1%BB%87nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_ch%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A7m_b%E1%BB%87nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_nu%C3%B4i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BB%99t_nh%E1%BA%AFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu%E1%BB%99t_nh%E1%BA%AFt
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Thời gian áp dụng quy trình: Thời gian hoàn thành Quy trình này dự kiến tháng 
3/2021, việc áp dụng được tính từ thời điểm này và trong suốt quá trình vận hành hệ 
thống TXNG. Quy trình này có thể được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với tiêu chí vận 
hành của Hệ sinh thái và hệ thống TXNG. Việc sửa đổi hay bổ sung cần được tiến hành 
dựa trên những căn cứ thực tế và khoa học, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho các thành tố 
tha gia hệ thống.  

Về phạm vi thông tin: Tài liệu được thu thập và nghiên cứu dựa trên các tài liệu 
về ISO, VietGAP, Global GAP, các hệ thống TXNG từ 2017 trở lại và dựa trên kinh 
nghiệm của nhóm chuyên gia để tham vấn lại cho đơn vị sử dụng. 

Về đối tượng áp dụng:. 
Đối tượng trực tiếp: Là các cơ sở sản xuất trực tiếp, các nhà máy đóng gói, chế 

biến tham gia vào hệ thống TXNG XTTM. 
- Quy trình này áp dụng cho Hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại, 

do Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương là đơn vị quản lý và triển khai hoạt 
động. Đơn vị điều phối tham khảo để hiểu về quy trình và hiểu những nguy cơ về sinh 
vật gây hại cho các đơn vị tham gia vào hệ thống TXNG XTTM. 

 

2. Định nghĩa và từ viết tắt  
- Các từ viết tắt tuân theo quy định trong sổ tay chất lượng. 
- NCU: nhà cung ứng 

- iTrace247: Là hệ thống TXNG được Cục XTTM đặt tên cho hệ thống của mình 

- TXNG: Truy xuất nguồn gốc 

- XTTM: Xúc tiến thương mại 
- CL: Chất lượng 

- QL: Quản lý 

- DN: Doanh nghiệp 

- ICM: Quản lí cây trồng tổng hợp 

- IPC: Quản lí dịch hại tổng hợp 

- QMS: Hệ thống quản lí chất lượng 

- HACCP: Hệ thông phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn 

- SSOP 
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3. Tài liệu tham khảo 

Tài liệu về tiêu chuẩn bền vững tự nguyện 

Các tài liệu tham khảo cơ bản gồm các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện, đặc biệt  là 
GLOBAL G.A.P và VietGAP. Với tài liệu GlobalGAP, mục tham khảo đặc biệt quan 
trọng là Quản lý dịch hại tổng hợp. 

ST
T 

KÝ 
HIỆU 

ĐIỂM KIỂM 
SOÁT 

CHUẨN MỰC TUÂN THỦ MỨC  
BẮT 
BUỘC 

1 SX-
QL12.1 

Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) gắn liền với việc 
xem xét cẩn thận tất cả các kỹ thuật kiểm soát dịch hại 
hiện có và việc kết hợp các biện pháp thích hợp sau đó 
nhằm ngăn cản sự phát triển của dịch hại, và giữ các 
thuốc bảo vệ thực vật và các biện pháp can thiệp khác ở 
mức tiết kiệm hợp lý và giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe 
con người và môi trường. Hộp công cụ IPM (Phụ lục 
CB 2) đã được xây dựng để cung cấp các hoạt động 
thay thế cho việc ứng dụng các kỹ thuật IPM trong sản 
xuất thương mại các loại cây trồng nông nghiệp và cây 
trồng trong vườn. Do sự biến đổi tự nhiên vể phát triển 
sâu bệnh đối với các loại cây trồng và khu vực khác 
nhau, bất kỳ hệ thống IPM nào cũng phải được thực 
hiện trong các điều kiện vật lý (khí hậu, địa hình, vv...), 
sinh học (các nhóm dịch hại, các nhóm thiên địch, vv...) 
và các điều kiện về kinh tế của địa phương. 

 

2 SX-
QL12.2 

Việc thực hiện 
hệ thống IPM 
có nhận được 
hỗ trợ thông 
qua các khóa 
đào tạo hoặc tư 
vấn hay 
không? 

Trong trường hợp có sự hỗ trợ từ cố 
vấn bên ngoài, các cố vấn phải thể 
hiện được năng lực đào tạo và kỹ 
thuật thông quá các bằng cấp chính 
quy, các khóa đào tạo chuyên ngành, 
vv..., trừ khi người đó là nhân viên 
của tổ chức chuyên ngành (ví dụ các 
dịch vụ tư vấn chính quy). 
 
Nếu người chịu trách nhiệm về kỹ 
thuật là nhà sản xuất, bên cạnh kinh 
nghiệm, người đó phải có kiến thức 
kỹ thuật chuyên ngành (chẳng hạn 
như tiếp cận các tài liệu kỹ thuật IPM, 
tham dự các khóa huấn luyện chuyên 
ngành. vv…) và/hoặc sử dụng các 

Chính 
yếu 
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công cụ (phần mềm, các phương pháp 
phát hiện trên đồng ruộng, vv…) 

 

Tài liệu ISO 

Mối nguy về an toàn thực phẩm tiêu chuẩn ISO định nghĩa: 

Mối nguy về an toàn thực phẩm là tác nhân sinh học, hóa học hoặc vật lý trong 

thực phẩm có khả năng gây ảnh hưởng xấu đối với sức khoẻ. 

Hiện nay, việc kiểm soát sinh vật gây hại phải liên quan đến những tiêu chuẩn về 

an toàn thực phẩm như HALAL, BRC, AIB, HACCP, ISO 22000… Với những tiêu 

chuẩn được áp dụng này là một trong những phần rất quan trọng và có yếu tố khắt khe 

để đảm bảo các hàng hóa thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho khách hàng. 

 

Mối nguy sinh học 

Chủ yếu là mối nguy phát sinh do nhiễm vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, vius, nấm 

men, nấm mốc và ký sinh trùng) có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. 

Trong đó, bốn mối nguy vi sinh đáng quan tâm nhất là nấm mốc, vi khuẩn, virus và ký 

sinh trùng.  

Mối nguy do vi khuẩn gây ra được xem là mối nguy hay xảy ra nhất trong các mối 

nguy dẫn đến tình trạng ô nhiễm thực phẩm. Vi khuẩn có ở khắp mọi nơi, nước thải, rác, 

bụi, đặc biệt động vật như chuột, dơi, gián, côn trùng… là ổ chứa nhiều loại vi khuẩn 

gây bệnh.  

Vius nhỏ hơn vi khuẩn nhiều lần (siêu vi khuẩn). Virus có thể lây truyền từ phân 

qua tay người tiếp xúc hoặc từ nước bị ô nhiễm phân vào thực phẩm, với một lượng rất 

nhỏ virus đã có thể gây nhiễm bệnh cho người.  

Các ký sinh trùng là những sinh vật sống nhờ (kí sinh) trong cơ thể các sinh vật 

khác (vật chủ) đang sống, lấy thức ăn từ các sinh vật đó để tồn tại và phát triển.  

Mối nguy an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến con người do vi sinh vật gây ra có thể 

phát sinh từ một trong ba cơ chế: Nhiễm trùng (infection), nhiễm độc (intoxication) hay 

nhiễm độc trung gian (toxico-infection). 
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Kiểm soát động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm là một phần của thực hành 

sản xuất tốt (GMP) trong công nghiệp thực phẩm. Sự hiện diện của động vật trong khu 

vực sản xuất thì không thể chấp nhận. 

Động vật gây hại là gì 

Là các loài động vật, côn trùng phá hoại cây trồng và vườn cây, phá hại đất đai, 

làm hư hại nhà cửa hoặc các công trình. Gây ảnh hưởng sức khỏe cho con người hoặc 

động vật khác. Chúng có thể truyền bệnh hoặc gây các phiền toái khác. 

Động vật gây hại có thể là cây cỏ, côn trùng, động vật có xương sống, không 

xương sống, các sinh vật không mong muốn khác có thể gây hại cho chất lượng nước, 

đời sống động vật hoặc các bộ phận khác của hệ sinh thái. 

Các loại động vật gây hại thường thấy trong nhà máy thực phẩm 

Chim, chuột, gián, thằn lằn, ruồi, muỗi, nhện, thiêu thân, ong, mối, kiến… 

Các rủi ro do động vật gây hại gây ra bao gồm 

• Lây lan mầm bênh 

• Phá hoại tài sản 

• Làm nhiễm bẩn bề mặt làm việc hoặc thực phẩm 

Thực hiện một chương trình kiểm soát vi sinh vật gây hại  đòi hỏi: 

-    Người quản lý về kiểm soát sinh vật  hại phải hiểu biết cách nhận diện vấn đề về 

dịch hại và giáo dục cho nhân viên cách phòng ngừa. 

-    Kiểm tra và giám sát kỹ càng dịch hại cũng như các điều kiện thuận lợi cho dịch 

hại xâm nhập. 

-    Cải thiện điều kiện vệ sinh và bảo trì cơ sở vật chất  nhằm hạn chế nguồn thức ăn, 

nước uống và lối xâm nhập vào tòa nhà của dịch hại. 

-    Giáo dục cho toàn bộ những nhân viên liên quan  để thực hiện đầy đủ tất cả các 

khía cạnh của chương trình kiểm soát vi sinh vật gây hại. 

-    Chỉ sử dụng hóa chất  khi các biện pháp không dùng hóa chất không đủ để kiểm 

soát hợp lý, hoặc không hiệu quả. 
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4. Mục đích thực hiện quy trình 

Mục đích chung 

Mục đích tổng thể của Quy trình này nhằm giúp cho đơn vị quản lý hệ thống, các 

đơn vị tham gia hệ thống, trong chuỗi giá trị liên quan đến sản phẩm (tập trung vào sản 

phẩm nông sản, đặc biệt là cây trồng, nấm, vật nuôi…) nắm rõ cách thức phát hiện và 

kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thực chất, quy trình hướng đến việc đảm bảo 

kiểm soát các rủi ro về động vật gây hại trong khu vực sản xuất, nhà sơ chế, phòng 

ngừa lây nhiễm, truyền bệnh cho người. 

Mục tiêu cụ thể: 

Với đơn vị vận hành hệ thống: Quy trình là tài liệu căn bản giúp cho đơn vị vận 

hành sử dụng để triển khai các hoạt động khi sự việc xảy ra. 

Với nhà sản xuất, nhà máy: Quy trình là cơ sở giúp cho người sản xuất hình dung 

trình tự các bước triển khai để có thể ngăn chặn và xử lý tình huống trên thực tế theo 

một trình tự đã được thống nhất, đảm báo khống chế được các mầm mống và khoanh 

vùng được các khu vực bị động vật gây hại tấn công. 

Đối tượng áp dụng 

Áp dụng đối với những đơn vị sản xuất, bảo quản, chế biến và phân phối cỡ 

nhỏ và vừa: 

+ Tiến hành các biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa loài gặm nhấm và các động 

vật khác vào khu của đơn vị sản xuất và nhà máy chế biến. 

+ Có chương trình đặt bẫy chuột để ngăn chặn sự xâm nhập của chúng vào sản 

xuất theo biểu mẫu SX-QL12-BM1. Đối với các loài động vật gây hại khác chim cò, 

các loài động vật hoang dã v.v… được giám sát và ghi vào biểu mẫu SX-QL12-BM2. 

Khi phát hiện các loài động vật hoang dã tiến hành xua đuổi. 

+ Loại bỏ các khu vực ẩn nấp của côn trùng (ruồi), động vật gặm nhắm (chuột) 

hay các động vật khác bên trong cũng như bên ngoài khu nhà ở, sinh hoạt, nhằm ngăn 

chặn sự xâm nhập của chúng vào nông trại, và nhà sơ chế. 
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+ Che kín các khe hở thông ra bên ngoài để ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng 

vào khu nhà sơ chế.  

Áp dung đối với đơn vị sản xuất, bảo quản, chế biến và phân phối cỡ vừa và 

lớn 

Phương án 1: Giống như với các đơn vị cỡ nhỏ và vừa 

Phương án 2: Cân nhắc ứng dụng các công nghệ tiên tiến (do các đơn vị cung ứng 

dịch vụ tư vấn cụ thể): 

- Thuốc sinh học: Các chế phẩm sinh học hiện được khuyến khích dùng nhiều 

hơn là hóa học, mang lại sự yên tâm cho người sản xuất, bảo vệ môi trường 

- Máy bắt chuột công nghệ cao 

- Các ứng dụng công nghệ cao trong diệt trừ sinh vật gây hại. 

5. Nội dung thực hiện quy trình 

Với nội dung của quy trình này, khuyến nghị thực hiện theo đúng trình tự các 

bước và thời gian. Quy trình này áp dụng cho các đơn vị với cách thức đơn giản, tự 

làm và hiệu quả. Cụ thể gồm: 

Bước 1: Xác định chủng loại động vật gây hại 
- Bước này giúp chúng ta nhận diện các loài động gây hại có thể xâm nhập vào 

nhà xưởng gây hư hại nhà xưởng, dụng cụ, gây lây lan mầm bệnh, làm nhiễm bẩn thực 
phẩm hoặc nhiễm chéo. 

- Thông thường, động vật gây hại được chia thành các nhóm như sau: 
+ Nhóm thâm nhập từ đất lên: kiến, mối, mọt, … 

+ Nhóm thâm nhập qua đường bay: dán, ruồi, muỗi, chim, các loại bọ biết bay, 
bướm, ong, nhện, … 

+ Nhóm thâm nhập qua khe hở của tường: thằng lằn, chuột, các loài bò sát, động 
vật đi bộ, … 

+ Nhóm thâm nhập qua đường cống: giun, chuột, gián… 

- Việc xác định đúng loại côn trùng giúp chúng ta có thể đưa ra các biện pháp 
kiểm soát hữu hiệu và phù hợp. 

- Để xác định các loại này bạn phải thu thập dữ liệu quá khứ về các loài động vật, 
phỏng vấn người lao động ngay cả bảo vệ, lao công, xem xét tính mùa vụ và tính đa 
dạng sinh học trong khu vực nhà máy của bạn. 
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Bước 2: Xác định lối vào/lối xâm nhập côn trùng 

- Việc xác định lối xâm nhập của động vật gây hại là quan trong để đưa ra các 
chốt kiểm soát hiệu quả. 

- Để xác định lối xâm nhập, cần thiết phải vẽ sơ đồ mặt bằng nơi làm việc, vị trí 
các khe hở và các vị trí các điểm có thể xâm nhập mà các loài động vật gây hại có rủi 
ro cao ở trên. 

- Một số cơ sở để đề ra phương án xử lý nhanh gồm: 
+ Với các côn trùng bay: khả năng xâm nhập qua các lỗ thông khí (quạt, giếng 

trời, các cửa sổ, các cửa mở, …) 
+ Với chuột: các cửa mở, lỗ trống 

+ Giun: các lỗ cống thoát nước, các cửa ra vào nơi ẩm thấp, … 

+ Mối: cần xử lý và nghiên cứu tập tính sinh học của mối chúa… 

Bước 3: Đánh giá rủi ro 

- Sau khi nhận diện được các động vật gây hại, chúng ta tiến hành đánh giá rủi ro 
cho từng loại để chọn ra những rủi ro lớn nhất nhằm đưa ra biện pháp kiểm soát tập 
trung vừa tiết kiệm nguồn lực vừa mang lại hiệu quả cao. 

- Thông thường người ta đánh giá rủi ro dựa trên ma trận 5:5 giữa tần suất xuất 
hiện và mức độ ảnh hưởng của các loài; 

- Về mực độ ảnh hưởng thì nó tùy thuộc vào khu vực, nếu xâm nhập vào khu vực 
nguyên vật liệu thì mức độ ảnh hưởng thấp hơn khâu sản phẩm hoàn thiện chờ đóng 
gói, … 

- Ví dụ sau khi đánh giá rủi ro chúng ta thấy rằng có một số loài có rủi ro cao đối 
với nhà xưởng là: chuột, gián, côn trùng bay (bọ biết bay, muỗi) và giun. 

- Ngoài ra bạn có thể sử dụng sơ đồ cây để quyết định đánh giá rủi ro liên quan 
đến các côn trùng này. 

Bước 4: Xác định tiêu chí hành động và biện pháp khắc phục 

- Mục đích yêu cầu này là nhằm đảm bảo rằng đơn vị có hành động kịp thời khi 
xu hướng động vật gây hại tăng, trường hợp vượt tiêu chí chấp nhận phải tiến hành các 
biện pháp khắc phục phù hợp. 

- Hầu hết trên thực tế, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm liên quan đến thực 
phẩm còn thiếu tiêu chí này. 

Mẫu đo/giám sát theo khu vực và biện pháp khắc phục đối với động vật gây hại 
cho sản xuất: 



QUY TRÌNH 
KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI 

Số hiệu: SX-QL12 
Lần ban hành/sửa đổi: 01/00 
Ngày hiệu lực:  
Trang: 11/30 

 

 11 

 
Bước 5: Xác định biện pháp kiểm soát 

Sau khi xác định tiêu chí hành động (bước trên), bước tiếp theo trong quy trình là 
xác định biện pháp kiểm soát. Tùy từng loài động vật mà chúng ta tiến hành xây dựng 
các biện pháp kiểm soát phù hợp.  

a) Côn trùng bay: 

- Các lỗ thông gió phải che kính bằng vải, ví dụ như bọc các lỗ thông gió bằng 
vải, 

- Các cửa mở phải treo các màng nhựa để khi mở cửa côn trùng không xâm nhập; 
- Đặt các bẫy thu hút côn trùng như đèn bắt côn trùng, miếng dán bắt côn trùng, 

bẩy pheromone (như miếng dán bắt rùi, miến dán bắt mọt thuốc lá, …); 
- Phun thuốc diệt côn trùng định kỳ. Khi phun thuốc diệt công trùng phải ghi lại 

loại thuốc sử dụng (có được cho phép của bộ y tế không?), liều lượng sử dụng, thời 
gian phun, biện pháp phòng ngừa nhiễm chéo, người phun, người giám sát. 

- Loại bỏ những khu vực trú ẩn hay dụ dỗ côn trùng như là các thùng rác phải kín 
(có nấp đậy), loại bỏ các khu vực bề bộn xung quan nhà máy. 

b) Chuột: 
- Đánh giá đường đi của chuột, 
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- Phương pháp đặt bẫy: lưu ý đối mới mồi dẫn dụ phải thay đổi thường xuyên, các 
bẩy phãi đặt nhưng nơi lối đi của chuột, chọn số lượng bẩy phải phù hợp. 

- Dùng thuốc:  

+ Cần cân nhắc thận trọng sử dụng các loại thuốc diệt chuột, đặc biệt là đối với 
các nhà sản xuất thục phẩm, nhằm luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất, sức khoẻ của 
người lao động. 

+ Nếu dùng thuốc, cần lưu ý tránh dùng thuốc tiêu diệt tại chỗ hoặc yếu dần và 
sau một thời gian ngắn mới bị tiêu diệt, cách thức này có thể gây ô nhiễm nếu chúng ta 
không phát hiện. Nên dùng thuốc chúng ăn vào khát nước tìm chỗ uống nước rồi chết 
tại đó, để bố trí khu vực nước thích hợp, phát hiện dễ dàng. 

c) Côn trùng: Loại bỏ những khu vực trú ẩn hay dụ dỗ côn trùng như là các thùng 
rác phải kín (có nấp đậy), loại bỏ các khu vực bề bộn xung quan nhà máy. 

d) Giun: Thiết kế các nắp cống chảy 1 chiều, có nấp đậy để tránh côn trùng bò lên 
từ lỗ cống. 

Bước 6: Xác định biện pháp kiểm tra giám sát 
Trong quy trình này, sau khi đã thiết lập biện pháp kiểm soát, bước tiếp (theo thứ 

tự) là xác định biện pháp giám sát. Biện pháp giám sát kiểm tra phải bao gồm các nội 
dung sau: 

- Người thực hiện; 
- Tần suất/thời gian thực hiện; hàng ngày, tuần, tháng, quý,… 

- Phương pháp thực hiện: quan sát bằng mắt, đếm số con, …(Ví dụ: đối với đèn 
bắt côn trùng). 

- Giám sát: đếm số lượng phát sinh hàng ngày, ghi bảng; 
- Thẩm tra: phân tích xu hướng dữ liệu hàng hàng tuần, thẩm tra thực hiện (cách 

đặt bẩy, số lượng bẫy, vệ sinh bẫy, tình trạng bẫy, ..). Hoạt động này cần tiến hành 
định kỳ. 

Sau khi xác định biện pháp bạn phải hoạch định thực hiên như sau: 
- Để thực hiện biện pháp kiểm soát, trước tiên, đơn vị phải chọn số lượng cho 

biện pháp áp dụng, ví dụ như số lượng bẫy chuột, số lượng bẫy côn trùng, .. . 

- Chọn vị trí đặt, sau đó vẽ sơ đồ và đánh số các thiết bị; 
- Lên kế hoạch đặt bẫy, kiểm tra hàng ngày; 
- Lập biểu ghi nhận kết quả, đánh giá xu hướng. 

6. Giám sát và hành động sửa chữa 

a) Giám sát 
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Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên trách:  

- Đây là người sẽ sẽ giám sát việc kiểm soát động vật gây hại theo kế hoạch đã 

vạch ra (ví dụ định kỳ, hàng tuần) 

- Tổ trưởng sẽ giám sát việc kiểm soát động vật gây hại trong và ngoài nhà sơ chế 

theo kế hoạch. 

- Kiểm soát hệ thống ngăn chặn và diệt động vật gây hại. 

Sau khi thực hiện biện pháp kiểm soát, bước tiếp theo là chúng ta xác định biện 
pháp thẩm tra. Biện pháp thẩm tra phải bao gồm các nội dung sau: 

+ Người thực hiện; 

+ Tần suất/thời gian thực hiện; hàng ngày, tuần, tháng, quý,… 

+ Phương pháp thục hiện: quan sát bằng mắt, đếm số con, xem xét dữ liệu, đánh 
giá hiệu quả… 

+ Ngoài ra, việc thẩm tra còn phải đánh giá lại mức độ rủi ro các loài động vật 
gây hại, các rủi ro động vật mới xuất hiện, ..  

Ví dụ về thực hiện biện pháp kiểm soát côn trùng bay: 

+ Cách đặt bẫy, 

+ Số lượng bẫy, 

+ Vệ sinh bẩy, 

+ Tình trạng bẫy, 

+ Quan sát lượng côn trùng trong các vị trí 
b) Hành động khắc phụ - sửa chữa 

Khi phát hiện trong nhà xưởng, nhà sơ chế, kho hàng có dấu hiệu về sự có mặt 

của côn trùng hay động vật gây hại thì lập tức có biện pháp tiêu diệt ngay và kiểm tra 

lại toàn bộ hệ thống ngăn chặn côn trùng và động vậy gây hại, nếu thấy không còn phù 

hợp phải thay đổi ngay kế hoạch. 

Phân tích dự liệu và thực hiện cải tiến 

- Đơn vị phải định kỳ phân tích dữ liệu để xác định xu hướng của các loại côn 
trùng gây hại, việc này giúp chúng ta đưa ra biện pháp cải tiến kịp thời. 
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- Ví dụ như: khi phân tích dữ liệu cho thấy xu hướng côn trùng gây hại có thể 
vượt ngưỡng trong tháng sau, nhóm chuyến trách tiến hành thực hiện các biện pháp cải 
tiến kịp thời. 

c) Hồ sơ lưu giữ 

Ghi chép vào biểu mẫu việc kiểm tra hoạt động của bắt chuột và kiểm; lưu giữ 

trong bộ hồ sơ (thủ tục kiểm soát vệ sinh) SSOP của Công ty ít nhất 3 năm. 

Tất cả các hồ sơ ghi chép về việc kiểm soát động vật gây hại phải được lưu giữ 

trong bộ hồ sơ SSOP của Công ty ít nhất 3 năm. 

d) Phân tích mối nguy hoạt động vật nuôi trong khu vực sản xuất 

STT 
Giai 
đoạn 

Nguyên nhân Ảnh hưởng Biện pháp phòng ngừa 

1 Sản xuất 

Vật nuôi phá 
hại cây trồng 
Vật nuôi xả 
thải trong khu 
vực sản xuất 

Ảnh hưởng đến 
sức khỏe cây trồng 
Ảnh hưởng đến 
môi trường sản 
xuất 
Ảnh hưởng đến an 
toàn vệ sinh thực 
phẩm 

Không nuôi vật nuôi trong khu vực 
sản xuất 
Có kế hoạch kiểm soát vật nuôi trong 
khu vực sản xuất bằng chuồng, trại 
Có hệ thống xử lý chất thải vật nuôi 
phù hợp, bảo vệ môi trường 

2 
Thu 
hoạch 

Vật nuôi phá 
hại sản phẩm 
Vật nuôi xả 
thải trong khu 
vực chưa sản 
phẩm 

Thiệt hại tổn thất 
về sản phẩm 
Ảnh hưởng đến 
môi trường trong 
thu hoạch 
Ảnh hưởng đến an 
toàn vệ sinh thực 
phẩm 

Không nuôi vật nuôi trong khu vực 
thu hoạch sản phẩm 
Xây dựng vách ngăn vật lý khu vực 
thu hoạch không cho vật nuôi vào khu 
vực thu hoạch 
 

3 
Bảo 
quản sản 
phẩm 

Vật nuôi phá 
hại sản phẩm 
Vật nuôi xả 
thải trong khu 
vực chưa sản 
phẩm 

hiệt hại tổn thất về 
sản phẩm 
Ảnh hưởng đến 
môi trường trong 
thu hoạch 
Ảnh hưởng đến an 
toàn vệ sinh thực 
phẩm 

Không nuôi vật nuôi trong khu vực 
thu hoạch sản phẩm 
Xây dựng vách ngăn vật lý khu vực 
bảo quản sản phẩm không cho vật 
nuôi vào khu vực bảo quản sản phẩm 
 

 
        ..., Ngày … tháng … năm … 
Người duyệt         Người lập 
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7. Biểu mẫu áp dụng 

STT Tên biểu mẫu Ký hiệu Thời gian lưu Nơi lưu 

1 
Kế hoạch kiểm soát động vật 

gây hại 
SX-QL12–BM1 03 năm 

Công ty 2 
Báo cáo kiểm tra động vật 

gây hại 
SX-QL12–BM2 03 năm 

3 
Nhật ký theo dõi động vật 

hoang dã 
SX-QL12–BM3 03 năm 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI 

 Mã số: SX-QL12-BM1 
 Lần ban hành: 01 
 Lần sửa đổi:         00 
Ngày hiệu lực:  

  Tháng       
M NGÀY ĐẶT BÂY/PHUN THUỐC 
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… Ngày … tháng … năm … 

      Người thực hiện          

    Người Giám Sát 

 

BÁO CÁO 

KIỂM TRA ĐỘNG VẬT GÂY HẠI 

 Mã số: SX-QL12-BM2 
 Lần ban hành: 01 
 Lần sửa đổi:         00 
Ngày hiệu lực:  

 
       

Ngày đặt 
bẫy 

  

Vị trí  
đặt bẫy 

Ngày thăm 
bẫy  

 

Kết quả 

 

Hành động 
sữa chữa 

 

Người 
thực hiện 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

…, Ngày … tháng … năm … 
Người thẩm tra 
 

NHẬT KÝ KIỂM SOÁT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

Số hiệu:SX-QL12– BM3 

Lần ban hành: 01 
Lần sữa đổi: 00 
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Ngày hiệu lực: 20/06/2020 
 

              
Ngày 

Tên loài 
Số 
lượng 
( con ) 

Nguyên 
nhân gây 
chết 

Trọng 
lượng bình 
quân 

Giám sát  
ký nhận 

Ghi chú 
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PHỤC LỤC 1 

 Khuyến nghị áp dụng hệ thống truy xuất xúc tiến thương mại 
Đối với đơn vị quản lý và vận hành hệ thống TXNG XTTM 

- Cần phải có đội ngũ cán bộ/hoặc cán bộ được huấn luyện đào tạo, có năng lực 
quản lý hệ thống TXNG. 

- Cần phải có cán bộ có năng lực về công nghệ thông tin để có thể vận hành và 
giám sát hoạt động sản xuất của đơn vị . 

- Cần hiểu rõ hệ thống và quy trình kiểm soát động vật gây hại: Đảm bảo kiểm soát 
các rủi ro về động vật gây hại trong khu vực sản xuất, nhà sơ chế, phòng ngừa lây nhiễm, 
truyền bệnh cho người. 

- Định kỳ thực hiện các hoạt động đánh giá thep quy trình kiểm soát động vật gây 
hại. 
Đối với đơn vị sản xuất/nông dân sản xuất trực tiếp 

- Đơn vị sản xuất/người nông dân cần được huấn luyện, đào tạo, tư vấn thường 
xuyên để có thể sử dụng nhật ký điện tử một cách hiệu quả. 

- Cần hiểu rõ bản chất của quy trình kiểm soát động vật gây hại, đặc biệt là liên 
quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa trước, trong và sau chế biến. 

- Từng bước nâng cao năng lực để áp dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát động 
vật gây hại như: kamera giám sát hoặc các thiết bị xua đuổi.  
Đối với doanh nghiệp chế biến, thương mại hàng hóa xuất khẩu 

Doanh nghiệp cần hiểu rõ Cổng Truy xuất xúc tiến thương mại là công cụ đắc lực 
giúp các doanh nghiệp, ngoài việc cung ứng sản phẩm với thông tin minh bạch, họ sẽ tự 
tin khi có công cụ để truy tìm và quy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra trong chuỗi giá trị. 

Các thông tin và kiến thức doanh nghiệp cần nắm khi áp dụng quy trình kiểm soát 
động vật gây hại Cụ thể: 

1. Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường người tiêu dùng về 
nguồn gốc xuất xứ sản phẩm đầu vào, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Giúp doanh nghiệp kiểm soát an toàn hàng hóa, ổn định sản xuất kinh doanh, 
tăng khả năng cạnh tranh. 

3. Gúp doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng tốt hơn thống qua việc áp dụng quy 
trình kiểm soát động vật gây hại. 

4. Giúp doanh nghiệp đáp ứng các quy định của quốc tế và quốc gia nhập khẩu liên 
quan đến việc áp dụng quy trình kiểm soát động vật gây hại. 
Đối với người tiêu dùng 
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Cổng Truy xuất xúc tiến thương mại là cổng thông tin chính thống về truy xuất 
nguồn gốc và xúc tiến thương mại.  Nó giúp người tiêu dùng tiếp cận được sản phẩm 
minh bạch về nguồn gốc và chất lượng, tạo ra thói quen mua hàng là phải có nguồn gốc 
xuất xứ. Sử dụng tem truy xuất nguồn gốc đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng chỉ thông 
qua một thao tác quét mã đơn giản có thể biết rõ về nguồn gốc, xuất xứ,… sản phẩm. 
Khách hàng có thể an tâm và hoàn toàn tin tưởng đối với các sản phẩm được dán nhãn 
và tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử 
dụng. Do đó, với quy trình kiểm soát động vật gây hại, người tiêu dùng hoàn toàn yên 
tâm khi sử dụng sản phẩm có áp dụng quy trình kiểm soát động vật gây hại. 
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PHỤC LỤC 2 

Lưu ý khi tham gia vào cổng TXNG xúc tiến thương mại  
Đơn vị triển khai truy xuất nguồn gốc 

Quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống xúc tiến thương mại cho trang trại nuôi 

trồng với các tiêu chuẩn tự nguyện mà trang trại đang áp dụng, GlobalGAP hay 

VietGAP:  

- Tập huấn cho trang trại quy định về truy xuất nguồn gốc xuất xứ theo quy định 

hiện hành. 

- Xây dựng cơ chế, cách nhận biết và truy xét nguồn gốc sản phẩm (ghi chép và 

lưu hồ sơ về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất trong trang trại và khách hàng mua 

sản phẩm đầu ra); hoạt động này nên được tiến hành lồng ghép với việc kiểm soát hoạt 

động sản xuất theo tiêu chuẩn. 

- Thực hiện thủ tục đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu thương mại trong nước và quốc tế 

(nếu cần) và các biện pháp thực tiễn để chống hàng giả, hàng nhái. 

- Thực hiện các giải pháp tiếp thị hữu hiệu để kết nối với thị trường (hệ thống phân 

phối, thông tin trên nhãn/ bao bì, quảng cáo, triển lãm, hội thảo, hoạt động xã hội / công 

ích…) 

Cho người quản lý điều hành hệ thống TXNG 

Nhóm tư vấn khuyến nghị, để có được thị trường và giá bán tốt hơn, các nhà sản 

xuất cần (tự mình hoặc có sự hỗ trợ của tư vấn) thực hiện các hoạt động sau: 

- Đào tạo nhận thức chung về vai trò và tác dụng của việc xây dựng và áp dụng Hệ 

thống TXNG XTTM cho tất cả cán bộ và người lao động. 

- Nghiên cứu tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật của nơi sản xuất và thị trường xuất 

khẩu để xây dựng cách thức nuôi/ trồng đáp ứng yêu cầu. 

- Thực hiện việc nuôi/ trồng theo quy trình đã xây dựng, ghi chép và lưu hồ sơ cần 

thiết theo yêu cầu đã xây dựng. 

- Đào tạo đánh giá viên nội bộ và tiến hành đánh giá nội bộ trước khi đăng ký chứng 

nhận. 
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- Tham gia và thực hiện quá trình chứng nhận với tổ chức chứng nhận đã được 

công nhận và phê duyệt. 

- Thực hiện tiếp các hoạt động xây dựng thương hiệu và thị trường để có được giá 

bán tốt hơn. 

Nhận thức về sản xuất và thương mại bền vững: Thực tế, áp dụng và chứng nhận 

hệ thống “Thực hành Nông nghiệp tốt” theo Hệ thống TXNG XTTM trên cơ sở tiêu 

chuẩn tự nguyện (GlobalGap, VietGAP, hay bất cứ tiêu chuẩn nào…) là giải pháp nền 

tảng để nhà sản xuất nông nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường và giá bán 

tốt hơn cho sản phẩm của mình. Vì thế, cần nâng cao nhận thức cho nhà sản xuất về các 

chi phí dành cho TXNG hay các tiêu chuẩn tự nguyện GlobalGAp/VietGAP, vv… thực 

chất là đầu tư cho sự phát triển lâu dài, bền vững chứ không phải đơn thuần là chi phí 

cho sản phẩm. 

- Hệ thống TXNG XTTM được coi là cây cầu nối giữa nhà sản xuất với người tiêu 

dùng với sứ mệnh minh bạch thông tin cho cả hai phía thông qua một công cụ đắc lực 

(TXNG) của bên thứ 3. 

Lưu ý cho Cục Xúc tiến thương mại về bộ quy trình Quản lý chất lượng 

Cục XTTM là đơn vị vận hành hệ thống truy xuất ngồn gốc, ban hành ra các quy 

trình nhằm giúp các đơn vị sản xuất, chế biến, công ty  thương mại, người tiêu dùng tuân 

thủ các quy trình và phân rõ trách nhiệm thuộc về ai tại mỗi khâu trong chuỗi sản xuất, 

tiêu thụ. Đây cũng là cơ sở để phân định trách nhiệm có liên qua đối với người tiêu dùng 

cuối cùng khi sảy ra sự cố. 

- Với các đơn vị cung cấp dịch vụ TXNG, Cục XTTM cần có các bước hợp chuẩn 

với người mua, đặc biệt là thị trường nhập khẩu, có cách thức hướng dẫn các đơn vị 

cung cấp TXNG khác để triển khai đúng đúng 05 Quy trình thuộc bộ áp dụng cho nhà 

sản xuất: (1) Quy trình đánh giá nhà cung cấp; (2) Quy trình quản lý sự cố khẩn cấp; (3) 

Quy trình kiểm soát động vật gây hại; (4) Quy trình kiểm soát và cấp mã QR code; (5) 

Quy trình quản lý giám sátTập huấn các đơn vị tham gia trong chuỗi sản xuất hiểu rõ và 

vận hành theo quy trình. 
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Với vai trò điều phối Hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc, đặc biệt về hoạt động quản 

lý chuất lượng cho sản phẩm sử dụng dịch vụ TXNG, Cục XTTM cần có cơ chế điều 

hành và khuyến cáo các đơn vị sản xuất áp dụng quy trình.  

- Tập huấn các đơn vị tham gia trong chuỗi sản xuất hiểu rõ và vận hành theo quy 

trình 

- Hỗ trợ điều phối quy trình khi xảy ra sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm 

gây thiệt hại hoặc nguy hiểm cho người tiêu dùng, nếu là các hoạt động trong khuôn khổ 

của Hệ sinh thái. 

- Chứng nhận cho những đơn vị tham gia trong chuỗi sản xuất áp dụng truy xuất 

nguồn gốc xúc tiến thương mại. 

- Hợp chuẩn về thông tin liên quan đến TXNG, quy định về kiểm soát chất lượng  

với những thị trường mục tiêu mà hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu 
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PHỤ LỤC 3 

Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến txng 

Bối cảnh quốc tế 

Từ năm 2005, Liên minh Châu Âu quy định cụ thể về việc truy xuất nguồn gốc là 
quy định bắt buộc cho các nước thành viên.  

Thái Lan ban hành chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc điện tử, xây dựng cổng 
thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử để nông dân vào đăng ký dùng miễn phí. Tất cả 
các sản phẩm chuối nải, chuối quả, sầu riêng quả bán ở cửa hàng rau quả nhỏ ở Thái 
Lan cũng được dán mã QR code. Hoạt động này được Thái Lan triển khai mạnh từ năm 
2010. 

Hoa Kỳ ban hành Luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm. Nội dung chính gồm: yêu 
cầu tăng cường theo dõi, truy vết, lưu trữ hồ sơ đối với thực phẩm nguy cơ cao.  

Ireland, Canada quy định nghiêm ngặt về việc dán nhãn mác, nhận diện sản phẩm, 
cơ sở sản xuất.  Ở Ấn Độ, từ năm 2006, các nhà sản xuất, chế biến nho đã thiết lập và 
áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử GrapeNet.  

Trung Quốc bắt buộc từ ngày 1-1-2019, các loại nông sản xuất qua thị trường nước 
này đều phải đăng ký thông tin nhà vườn, nhà xưởng, bao bì gửi cho Hải quan Trung 
Quốc. Cụ thể, các sản phẩm trái cây tươi xuất khẩu sang TQ phải dán tem XTNG với 
thông tin minh bạch. 

Thực tế Việt Nam 

TXNG là hoạt động còn khá mới. Nhiều đơn vị sản xuất, nhiều doanh nghiệp còn 
chưa thực sự hiểu rõ nội hàm của TXNG. 

Thời gian qua, tem TXNG hàng hoá chưa được chuẩn hoá tại Việt Nam, chưa có 
quy định pháp lý cụ thể cho tem và QR code. Do đó, hiện tại, mỗi đơn vị cung cấp giải 
pháp TXNG đang làm theo cách của riêng mình, thông tin không đầy đủ gây hoài nghi 
cho người tiêu dùng về hiệu quả của các hệ thống TXNG trên thị trường.  

HIện đang có nhiều cơ sở, DN sử dụng mã QR để cung cấp thông tin về sản phẩm 
và gọi dó là tem TXNG trong khi hoạt động này không có sự chuẩn hoá về thông tin liên 
quan đến nội dung và hình thức. Tem này về bản chất chỉ mới sử dụng được hệ thống 
mã nội bộ, chưa thể được coi là TXNG vì không kết nối được với các cơ quan quản lý, 
không có khả năng mở để các bên tham gia hệ thống TNXG khác, không có khả năng 
kết nối với các hệ thống TXNG của các nước khác. 

Có thể thấy, TXNG là một hoạt động do khách hàng yêu cầu nhà cung ứng sản 
phẩm phải áp dụng. Đặc biệt, TXNG hỗ trợ DN kinh doanh trong quản lý và vận hành 
hoạt động. Đây còn là công cụ đắc lực hỗ trợ cho các DN trong chuỗi xử lý các sự cố 
liên quan đến khiếu nại hay lỗi trong quá trình vận hành, sản xuất, hậu cần. Nói cách 
khác, thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp có thể nhanh chóng phát 
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hiện và xử lý kịp thời sự cố xảy ra đối với sản phẩm, đồng thời giúp xác định và khoanh 
vùng chính xác sản phẩm có vấn đề để thực hiện kịp thời các hành động thu hồi hoặc 
loại bỏ sản phẩm khỏi chuỗi cung ứng.  

Việc sử dụng tem TXNG tại Việt Nam và thế giới ngày càng phổ biến. Người tiêu 
dùng và các bên liên quan có thể truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác, qua đó 
nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm có gắn tem TXNG. Các tiêu 
chuẩn như ISO, GTS, HACCP…cũng được tích hợp trong TXNG hỗ trợ các bên tham 
gia trong chuỗi. 

Hệ thống truy xuất ngồn gốc xúc tiến thương mại 

Hệ thống TXNG xúc tiến thương mại là hệ thống do Cục XTTM với sự hỗ trợ kỹ 
thuật từ GIZ (Đức) phát triển. Mục tiêu hướng đến của hệ thống TXNG là từng bước 
phát triển Hệ sinh thái XTTM, tiến hành các hoạt động TXNG cho các sản phẩm tiêu 
thụ nội địa và xuất khẩu, đặc biệt, là các hoạt động xúc tiếnt hương mại hỗ trợ đầu ra. 

Các sản phẩm được TXNG đều được Cục XTTM định hướng các hoạt động đầu ra 
theo các kênh từ truyền thống  như chắp mối kinh doanh, nghiên cứu thị trường, khảo 
sát thị trường, hội chợ triển lãm….đến các phương thức mới, áp dụng ứng dụng côn 
nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại như kết nối trực tuyến, xây dựng mạng lưới 
trực tuyến, thương mại điện tử (thông qua các sàn TMĐT trong và ngoài nước). 

Thực tế, hệ thống TXNG XTTM triển khai các hoạt động như đào tạo và cung ứng 
giải pháp kiểm soát và truy xuất nguồn gốc nông nghiệp, phát triển hướng đến 100% 
hàng hóa có hồ sơ nguồn gốc xuất xứ và đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của thị trường người 
tiêu dùng. 

Một trong các chức năng chính của tiêu chuẩn Hệ thống TXNG xúc tiến thương 
mại. 

• Chức năng nhật ký điện tử: Đây là chức năng quan trọng, giúp các doanh  nghiệp, 
HTX,Nông dân có thể cập nhật thay thế cho ghi chép tay và cũng là chức năng mà các 
nhà nhập khẩu, người mua hàng yêu cầu. 

• Chức năng kiểm định: phân quyền độc lập trên hệ thống truy xuất nguồn gốc, liên 
kết dữ liệu sản xuất theo lô, công bố kết quả minh bạch, là chức năng quan trọng hỗ trợ 
cho doanh nghiệp sản xuất và người bán hàng cuối cùng tự tin về chất lượng. 

• Chức năng hậu cần (logistics): Điểm quan trọng trong chuỗi và cũng là điểm 
không thể thiếu trong hệ sih thái TXNG. Để truy vết và hỗ trợ hoạt động quản lý, chức 
năng này được tích hợp và là một trong những cấu phần không thể thiếu trong TNXG. 

• Chức năng giám sát độc lập: phân quyền trên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Chức 
năng này hỗ trợ cơ quan quản lí nhà nước, tổ chức giám sát được chỉ định do bên mua 
hàng hoặc bộ phận giám sát của công ty có thể giám sát toàn bộ quá trình sản xuất của 
đơn vị sản xuất, nông trại một cách dễ dàng và hiệu quả. 

• Chức năng kết nối tiêu thụ bán hàng, xúc tiến thương mại: Đây là chức năng khác 
biệt của hệ thống TXNG XTTM do Cục XTTM vận hành. Như đã nêu, các sản phẩm 
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được dán them TXNG của hệ thống sẽ được hỗ trợ và tư vấn đầu ra theo các kênh phù 
hợp, từ truyền thống đến áp dụng công nghệ, thương mại điện tử. 

Khuyến nghị của nhóm tư vấn cho nhà sản xuất, đặc biệt đối với sản phẩm nông 
sản, thực phẩm, liên quan đến sức khoẻ và bảo vệ môi trường sống, cần cân nhắc các 
yếu tố sau nhằm xây dựng niềm tin và hình ảnh sản phẩm chất lượng, minh bạch thông 
tin cho khách hàng: 

- Áp dụng quy trình truy xuất nguồn gốc, nuôi trồng an toàn theo Hệ thống TXNG 
xúc tiến thương mại. 

- Phát triển và vận hành nhật ký điện tử hoạt động này nên được tiến hành lồng 
ghép với việc kiểm soát hoạt động sản xuất và giám sát của bên thứ 3 theo tiêu chuẩn. 
Đây là hoạt động khá thách thức, cần có sự hướng dẫn và đồng hành của đơn vị điều 
hành hệ thống TXNG đối với từng đối tượng cụ thể. 

- Đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu thương mại: Đây là hoạt động cần làm để hỗ trợ 
việc chống hàng giả, hàng nhái, xúc tiến thương mại thành công hơn 

Liên kết và chắp mối kinh doanh: các giải pháp kết nối với thị trường theo các 
phương thức đa dạng từ trực tiếp đến trực tuyến. Ngoài việc kết nối, các hoạt động hỗ 
trợ kỹ thuật tiếp nối để các đơn hàng được xuất khẩu thành côg và bền vững. 
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PHỤ LỤC 4 
Sơ đồ vận hành cổng truy xuất xúc tiến thương mại 

(Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương cung cấp) 
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PHỤ LỤC 5 

Sơ đồ về Hệ sinh thái TXNG XTTM 

(Nguồn: Do Cục XTTM – Bộ Công Thương cung cấp) 
Sơ đồ liên quan đên các đơn vị/tổ chức tham gia vào hệ sinh thái XTTM gồm Tổ chức 
tài chính, pháp lý, kiểm định. Cục XTTM là đơn vị điều phối hệ sinh thái. 
Có 05 bước TXNG được tích hợp trong hệ thống (các ô dòng cuối cùng) gồm: Sản 
xuất (nhật ký), Giám sát, Nhà máy (đóng gói, chế biến…), Vận chuyển, Phân phối. 

 
 

 


