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PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG ............................................... 6 
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PHỤ LỤC 2: ĐƠN XIN CẤP THẺ CHỨNG NHẬN RAU AN 

TOÀN THEO HỆ THỐNG CÙNG ĐẢM BẢO - PGS ........... 34 
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Các từ viết tắt 

ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm 

BVTV:  Bảo vệ thực vật 

HTX:   Hợp tác xã 

KLN:   Kim loại nặng 

LCC:   Ban điều phối của hệ thống cùng đảm 

   bảo 

PGS:   Participatory Guarantee System - Hệ 

   thống  chứng nhận cùng đảm bảo 

RAT:   Rau an toàn 

UBDN:  Ủy ban nhân dân 

VSV:   Vi sinh vật 

Hƣớng dẫn sử dụng tài liệu 

Tài liệu này đƣợc xây dựng dƣ̣a trên kinh nghiệm 

và kết quả áp dụng mô hình sản xuất rau an toàn tại Việt 

Trì. Dự án này đƣợc hỗ trợ bởi tổ chức VECO Việt Nam 

phối hợp với các tổ chức, cơ quan nhà nƣớc tại địa 

phƣơng nhƣ Chi cục BVTV Phú Thọ, Hội phụ nữ và Hội 

bảo vệ ngƣời tiêu dùng, … tại Phú Thọ. Tài liệu này 

đƣợc xây dựng bởi Chi cục BVTV Phú Thọ và có thể sử 

dụng làm tài liệu hƣớng dẫn và tham khảo cho các tổ 

chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, nhà bán lẻ, cán 

bộ khuyến nông, cán bộ phát triển, các tổ chức nông dân 

muốn quan tâm, áp dụng chứng nhận rau an toàn. 

Các thông tin chỉ mang tính tham khảo và cần đƣợc 

áp dụng linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với các điều 

kiện của từng địa phƣơng. 
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Các biểu tƣợng sử dụng trong tài liệu 

  

 

  
Mục tiêu cần đạt của hoạt động 

Cộng điểm thành công hay các điều kiện thúc 

đẩy hoạt động tốt hơn 
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 LỜI GIỚI THIỆU  

Rau là một nhu cầu thực phẩm thiết yếu của mỗi 

ngƣời. Theo tính toán khoa học , mỗi ngƣời cần khoảng 

300 - 400 gram rau xanh một ngày . Cùng với trái cây, 

rau xanh bổ sung các chất nhƣ vitamin, chất xơ, chất 

béo, carbohydrate, … cho cơ thể. 

Hiện nay , ngƣời tiêu dùng đã và đang chuyển 

hƣớng sang sƣ̉ dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng , 

có chứng nhận chất lƣợng RAT . Tuy nhiên, sản xuất và 

chứng nhận RAT hiện nay đang đối mặt với rất nhiều 

thách thức từ hành lang pháp lý, đến tổ chức sản xuất, 

chứng nhận và tiêu thụ RAT. 

Với sự tài trợ của tổ chƣ́c VECO Việt Nam , từ năm 

2010 đến nay, Chi cục BVTV tỉnh Phú Thọ đã phối hợp 

với các đơn vị triển khai thí điểm “Hệ thống chƣ́ng nhận 

cùng đảm bảo - PGS” cho RAT tại xã Tân Đức - thành 

phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ. 

Với mong muốn trao đổi, chia sẻ và nhân rộng hình 

thức chứng nhận PGS, tạo thêm cơ hội lựa chọn cho các 

tổ chức và hộ nông dân quan tâm tới chứng nhận RAT 

chúng tôi xin giới thiệu tài liệu “Chia sẻ kinh nghiệm mô 

hình áp dụng Hệ thống chứng nhận cùng đảm bảo - 

PGS" cho rau an toàn, kinh nghiệm từ mô hình Việt Trì. 

 Ban biên tập 

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ 
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PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

1. Rau an toàn là gì? 

Những sản phẩm rau tƣơi có chất lƣợng đúng nhƣ 

đặc tính giống, hàm lƣợng các chất độc, mức độ nhiễm 

các sinh vật gây hại ở dƣới mức tiêu chuẩn cho phép, 

đảm bảo an toàn cho ngƣời tiêu dùng và môi trƣờng thì 

đƣợc coi là rau đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gọi 

tắt là "Rau an toàn" 
1
. 

 
Ảnh 1: Quầy rau an toàn chứng nhận theo PGS 

 tại chợ Trung tâm - Việt Trì 

Rau an toàn cần đƣợc chƣ́ng nhận phù hợp với tiêu 

chuẩn tƣ̀ng vùng áp  dụng nhƣ: GlobalGAP, AseanGAP, 

VietGAP, …  

                                                 
1
 Trích khái niệm của tổ chức y tế thế giới - WHO 
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Chi cục BVTV Phú Thọ          VECO VietNam 

7 

 

2. Các chuẩn chứng nhận 

GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice): 

Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu. Hình thành năm 

2007, tiền thân là E urepGAP (1997). Tính đến tháng 9 

năm 2007 có 35 nƣớc là thành viên hệ thống.  

AseanGAP ra đời  năm 2006. Là một bộ tiêu chuẩn 

thực hành trong sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu 

hoạch đối với rau quả tƣơi ở khu vực ASEAN. 

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural 

Practices), ban hành tháng 01 năm 2008. Tiêu chuẩ n 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm về 

rau quả tƣơi và chè tại Việt Nam. 

Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn khác áp dụng ở từng 

nƣớc, khu vƣ̣c khác nhau nhƣ : MalaysiaGAP (2002); 

JapanGAP (2005); ChinaGAP (2006); IndiaGAP, 

ThaiGAP (2008). 
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3. Phƣơng thức để chứng nhận? 

 
Ảnh 2: Sơ đồ chung về phương thức chứng nhận rau an toàn 

Các hình thức chứng nhận phổ biến trên từ trƣớc tới 

nay đều do một tổ chức thứ 3 độc lập chứng nhận. Ở 

Việt Nam hình thƣ́c này mất phí rất cao, không phù hợp 

với sản xuất nhỏ và chƣa chứng nhận đƣợc nhiều. Vậy 

có hình thức nào khác để chứng nhận cho RAT không? 

Làm thế nào để chứng nhận rau an toàn … 

Giấy tờ 

Đánh giá 

Áp dụng tiêu chuẩn 

GlobalGAP 

AseanGAP  

VietGAP 

… 

Công nhận 

 

Chƣ́ng nhận? 
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Thuận lợi và khó khăn của các hình thức? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống chứng nhận cùng đảm bảo - PGS
2
 đƣợc 

xác nhận dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên 

quan và đƣợc xây dựng trên:  Nền tảng của niềm tin; Sự 

chia sẻ xã hội  và Trao đổi kiến thức. ( Trích: IFOAM 

định nghĩa, 2008). 

                                                 
2
 PGS: Participatory Guarantee Systems 

“Chứng nhận do bên thứ 3” 

  Mất phí cao 

  Phải chứng nhận hàng năm 

  Không phù hợp hộ sản xuất 

nhỏ, không tập trung 

 Vấn đề quan 

trọng: “Lòng tin 

ngƣời tiêu dùng” 

 

Chúng tôi đã lựa chọn chứng nhận PGS 

CHƢ́NG NHẬN “BÊN THƢ́ 3” 

 Do tổ chƣ́c độc lập tiến 

hành 

 Nằm trong hệ thống chứng 

nhận của Nhà nƣớc 

 Phạm vi, địa bàn tiêu thụ 

rộng 

 Nộp phí chƣ́ng nhận 

 

 Có thời hạn 1 năm 

 

 Không phù hợp hộ sản 

xuất nhỏ, không tập trung 

 

CHƢ́NG NHẬN PGS 

 Do các bên liên quan cùng 

tham gia 

 Chƣa nằm trong hệ thống 

chứng nhận của Nhà nƣớc 

 Phạm vi, địa bàn tiêu thụ 

hẹp 

 Đóng góp của các bên 

tham gia 

 Đƣợc công nhận qua sƣ̣ 

tham gia liên tục 

 Phù hợp với quy mô nhỏ 

lẻ trở lên 

http://en.wikipedia.org/wiki/IFOAM
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PHẦN II: VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHƢ́NG NHẬN 

CÙNG ĐẢM BẢO - PGS 

Trên thế giới và Việt Nam , PGS đƣợc áp dụng để 

chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Tại Phú Thọ, với sự hỗ trợ 

của tổ chức VECO Việt Nam , chúng tôi đã vận dụng 

cách chứng nhận này cho sản ph ẩm rau an toàn của xã 

Tân Đức - Việt Trì.  

1. Khảo sát lựa chọn địa điểm, đối tƣợng tham gia 

1.1. Lựa chọn địa điểm 

Lựa chọn nơi sản xuất dựa trên các tiêu chí sau: 

 Không bị ảnh hƣởng bởi các chất thải công nghiệp , 

chất thải sinh hoạt, bệnh viện 

 Cách xa các lò giết mổ gia súc 

 Cách xa các nghĩa trang 

 Có nguồn nƣớc tƣới sạch 

Vẽ sơ đồ hoặc bản đồ thể hiện địa điểm sản xuất của 

từng hộ gia đình. Bản đồ khu sản xuất là một công cụ 

hữu ích để quản lý chứng nhận PGS hoặc để Ban điều 

phối địa phƣơng - LCC (xem thêm mục 2 phần II) theo 

dõi việc áp dụng và tiến độ cấp chứng nhận PGS. 

 

 

 

Lựa chọn vùng sản xuất đã đƣợc quy hoạch và 

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn 

theo quy định để tiết kiệm thời gian và chi phí 
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1.2 Lựa chọn người tham gia 

Sau khi xác định đƣợc địa điểm áp dụng, tổ chức 

khảo sát, xác định nhu cầu, sự quan tâm và cam kết của 

nông dân/ngƣời tham gia vào hệ thống PGS. 

Kết quả khảo sát cần sớm đƣợc công bố và triển 

khai ngay các hoạt động liên quan để duy trì sự quan tâm 

của những ngƣời tham gia.  

* Kinh nghiệm Việt Trì:  

Sau khi đƣợc 

chƣ́ng nhận đủ điều 

kiện: 

 Vẽ sơ đồ (bản 

đồ) giải thửa vùng 

sản xuất, dùng 

màu để phân biệt  

hộ sản xuất đủ 

điều kiện và hộ 

chƣa đủ điều kiện:  

o  Màu xanh là đủ 

điều kiện 

o  Màu vàng là chƣa đủ điều kiện 

o  Màu trắng là không trồng rau, … 

 Gắn mã số cho từng hộ sản xuất. Mã số đƣợc 

thống nhất từ quản lý sản xuất, kiểm tra giám sát tới 

truy nguyên nguồn gốc sản phẩm . Ví dụ: nhà Nguyễn 

Thị Thảo ở khu 4, số thửa là 86 thì đánh mã số 4.86. 

Ảnh 3: Khảo sát lựa chọn người tham gia 

vào hệ thống PGS tại Tân Đức 
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Ảnh 4: Xây dựng bản đồ và gắn mã số cho các hộ thành 

viên PGS 

1.3. Thành lập nhóm sản xuất 

 

 

 

1.3.1. Các bước thành lập 

Bƣớc 1: Lựa chọn, thành lập nhóm dựa trên vùng 

địa lý, khu hành chính và các hộ liền kề nhau. Nếu nhóm 

đông, có thể chia nhỏ thành các tổ trực thuộc nhóm. 

Bƣớc 2: Họp thành lập nhóm ; bầu ban quản lý 

nhóm, xây dƣ̣ng nội quy , quy chế; chế độ đóng phí ; chế 

độ, nội dung sinh hoạt nhóm; … 

1.3.2. Hoạt động của nhóm 

 Họp định kỳ hàng tháng, quý hay đột xuất để đánh 

giá kết quả triển khai, tháo gỡ các khó khăn, tồn tại. 

Thành lập đƣợc các nhóm thuận lợi cho việc 

quản lý sản xuất, tiêu thụ và kiểm tra giám sát 

nội bộ 
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 Xây dƣ̣ng , thống nhất kế hoạch sản xuất , tiêu thụ 

sản phẩm  của từ ng hộ trong nhóm theo hƣớng : đa 

dạng chủng loại, rải vụ theo yêu cầu thị trƣờng. 

 Thanh kiểm tra, giám sát nội bộ nhóm để đảm bảo 

thực hiện đúng các tiêu chuẩn, khắc phục , xƣ̉ lý vụ 

việc liên quan đến nhóm . Hỗ trợ các hộ thành viên 

trong nhóm giải  quyết khó khăn về kỹ thuật , vốn, 

thông tin thị trƣờng, … 

* Kinh nghiệm Việt Trì: Chia 4 nhóm tƣơng đƣơng 

với 4 khu hành chính của xã. Mỗi nhóm gồm nhiều tổ 

sản xuất nhỏ có 10 - 12 hộ thành viên liền kề nhau/tổ 

 

 

 

 

 

Ảnh 5: Sơ đồ thành lập các nhóm sản xuất của xã Tân Đức - Việt 

Trì 

 

 

 

 

 

☺ Thành lập nhóm sản xuất gắn với khu 

hành chính. 

☺ Ban quản lý nhóm là các thành viên có uy 

tín, trách nhiệm nhƣ Trƣởng khu, Bí thƣ Chi bộ 

khu, các đoàn thể Nông dân, Phụ nữ, … 

☺ Sau mỗi cuộc họp các nội dung chính đều 

đƣợc viết thành biên bản cuộc họp 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

Xã Tân Đức có 4 khu hành chính 

Tổ 1 

Tổ 2 

Tổ n 

Tổ 1 

Tổ 2 

Tổ n 

Tổ 1 

Tổ 2 

Tổ n 

Tổ 1 

Tổ 2 

Tổ n 

Lựa chọn ra 

ban quản lý 

và nông dân 

nòng cốt 

để điều hành 

hoạt động 

chung 
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2. Thành lập Ban điều phối (LCC) 

 

 

 

2.1. Thành phần tham gia 

Nên lựa chọn ít nhất 03 thành phần: 

 Ngƣời sản xuất 

 Ngƣời tiêu dùng (trực tiếp, gián tiếp) 

 Cơ quan quản lý Nhà nƣớc 

Tùy vào điều kiện của từng địa phƣơng để lựa chọn 

thêm thành phần cho phù hợp.  

* Kinh nghiệm Việt Trì : Thành phần Ban điều phối 

(LCC) gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục BVTV , 

Chi cục Quản lý chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản , 

Hội Bảo vệ ngƣời tiêu d ùng, Chủ tịch UBND xã  lựa 

chọn, cửa hàng bán rau.  

Lựa chọn, thành lập ban điều phối gồm những 

ngƣời có trách nhiệm, có khả năng vận hành 

hệ thống chứng nhận đạt kết quả tốt 



Chia sẻ kinh nghiệm mô hình áp dụng hệ thống chứng nhận cùng đảm bảo - PGS 

Chi cục BVTV Phú Thọ          VECO VietNam 

15 

 

 Giai đoạn đầu: Chọn nhà quản lý có 

nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới chuỗi để hỗ trợ 

pháp lý và điều hành hoạt động của hệ thống. 

 Khi hệ thống hoạt động ổn định: Kiện 

toàn, bổ sung thêm thành phần có lợi ích gắn 

liền với chuỗi (Siêu thị, Nhà hàng, Trang trại 

sản xuất, ...) 

 

Ảnh 6: Thành phần tham gia hệ thống chứng nhận PGS tại Việt 

Trì 

2.2. Tiêu chí lựa chọn  

 Lƣ̣a chọn n gƣời nhiệt tình , có uy tín, có thời gian 

tham gia  hệ thống. 

 Ngƣời có lợi ích liên quan tới chuỗi sản xuất , tiêu 

thụ rau (nhiệm vụ, trách nhiệm công việc, thu 

nhập, uy tín,…)  

 

 

 

 

Nhà 

sản xuất 

Nhà 

Quản lý 

 

 

 

Ngƣời 

tiêu dùng 
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2.3. Các bước thành lập 

Bƣớc 1: Hình thành nhóm sáng lập viên. 

Bƣớc 2: Lựa chọn các thành viên tham gia theo tiêu 

chí. 

Bƣớc 3: Liên lạc, tổ chức gặp gỡ để xác nhận sự 

tham gia của từng thành viên. 

Bƣớc 4: Xây dựng dự thảo quy chế hoạt động; kế 

hoạch 

hoạt động của năm thứ nhất và tháng thứ nhất. 

Bƣớc 5: Tổ chức cuộc họp thành lập Ban điều phối, 

thông qua quy chế , kế hoạch hoạt động và đi vào  vận 

hành hệ thống. 

* Kinh nghiệm Việt Trì:  

 Hình thành nhóm sáng lập viên ban đầu là thành 

viên của   tổ chƣ́c NGO (tài trợ), Chi cục BVTV , Hội 

bảo vệ ngƣời tiêu dùng , phòng Kinh tế thành phố , 

UBND xã Tân Đƣ́c. 

 Tổ chức cuộc họp thành lập LCC: Quyết định 

thành lập; cơ cấu tổ chức; Quy chế hoạt động; định 

hƣớng kế hoạch  trong năm thứ nhất và kế hoạch cụ 

thể của tháng đầu tiên. 

2.4. Cơ cấu tổ chức LCC 

 Gồm 02 tiểu ban:   

1. Tiểu ban phê duyệt. 

2. Tiểu ban thanh tra. 
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Bên dƣới LCC thành lập  Đội thanh tra độc lập 

(thành phần tƣơng tự LCC). Đội thanh tra chia thành các 

nhóm thanh tra  với nhóm trƣởng là thành viên của Tiểu 

ban thanh tra. 

* Kinh nghiệm Việt Trì:  

 

Ảnh 7: Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các thành phần LCC tại Việt 

Trì 

2.5. Nhiệm vụ của LCC và Đội thanh tra độc lập 

 Tiểu Ban phê duyệt:  

Dựa vào kết quả thanh tra, kiểm tra giám sát để: i) xét 

duyệt, cấp chứng nhận cho các hộ đạt tiêu chuẩn, ii) 

thu hồi chứng nhận các hộ vi phạm nội quy, quy chế.  

 Tiểu Ban thanh tra: 

Ban điều phối: 07 ngƣời 

Tiểu ban phê duyệt: 03 

Tiểu ban thanh tra: 04 

Đội thanh tra độc lập 

13 thành viên 

Thực hiện thanh tra và báo cáo kết quả 

Lên kế hoạch 

và tổ chức 

thanh kiểm tra 

- Áp dụng sản xuất 

theo quy trình  

- Đƣợc chứng nhận 

khi đảm bảo các 

tiêu chí 

 

Hộ sản xuất 

Xét duyệt cấp và thu 

hồi chứng nhận PGS 

của các hộ thành viên 
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o  Xây dựng kế hoạch và điều phối hoạt động 

thanh kiểm tra quá trình sản xuất, thu hoạch và xử 

lý sau thu hoạch RAT. 

o  Tổ chức các cuộc thanh tra  việc tuân thủ 

tiêu chuẩn PGS.  

o  Tổng hợp kết quả , báo cáo Tiểu ban phê 

duyệt đƣa ra quyết định cuối cùng. 

 Đội thanh tra độc lập: 

o  Thực hiện các cuộc thanh tra định kỳ, đột 

xuất toàn bộ quy trình từ sản xuất đến thu hoạch 

RAT của các thành viên tham gia hệ thống. 

o  Báo cáo kết quả  thanh tra cho Tiểu ban 

thanh tra. 

 

Ảnh 8: Thanh tra nơi sản xuất tại xã Tân Đức - Việt Trì 
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2.6. Hoạt động của LCC 

 Hình thức hoạt động:  

o  Thƣ̣c hiện kế hoạch hoạt động theo sƣ̣ phân 

công nhiệm vụ của tƣ̀ng thành viên và tiểu ban. 

o  Định kỳ họp theo tháng, quý hoặc họp đột 

xuất. 

 Nội dung cuộc họp:  

o  Đánh giá kết quả đã triển khai theo kế 

hoạch; những tồn tại và biện pháp tháo gỡ.  

o  Triển khai kế hoạch hoạt động tiếp theo. 
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3. Ban điều Phối - LCC vận hành hệ thống chƣ́ng nhận 

3.1.  Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận (tiêu 

chuẩn áp dụng) 

 

 

 

 

 

 

  

Ảnh 9: Phương pháp để xây dựng bộ tiêu chuẩn PGS của Việt Trì 

Các bƣớc xây dựng tiêu chuẩn: 

Bƣớc 1: Đánh giá thực trạng , trình độ của thành 

viên nhóm để lựa chọn hệ thống áp dụng. 

Bƣớc 2: Nghiên cứu các tiêu chuẩn hiện hành để 

lựa chọn cho phù hợp.  

Bƣớc 3: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với 

các quy định hiện hành và số đông thành viên tham gia. 

Bƣớc 4: Áp dụng thử trong thực tế => Đánh giá, lấy 

ý kiến chỉnh sửa => Ban hành tiêu chuẩn để chứng nhận.  

 

 

 

Ảnh 10: Lựa chọn tiêu chí PGS dựa vào các tiêu chuẩn hiện hành 

Đƣa ra bộ tiêu chuẩn của Hệ thống PGS . Đảm 

bảo các thành viên trong Hệ thống chấp nhận  

và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành 

Tiêu chuẩn PGS 

Thực tiễn sản xuất 

Các tiêu chuẩn 

(VietGAP, ...) 
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* Kinh nghiệm Việt Trì:  

 Điều kiện sản xuất: bƣớc đầu áp dụng theo 

VietGAP, căn cƣ́ sản xuất thƣ̣c tế để điều chỉnh , áp 

dụng phù hợp thực tế địa phƣơng và các quy định bắt 

buộc theo VietGAP; 

 Quy trình sản xuất các loại rau: Theo VietGAP và 

quy trình sản xuất các loại  rau cụ thể theo hƣớng 

GAP;  

 Nhật ký đồng ruộng và các tiêu chí thanh kiểm 

tra: Lựa chọn phù hợp theo VietGAP và Hệ thống 

biểu mẫu, tiêu chí ATVSTP hiện hành. 

  

 

 
 

 

Ảnh 11: Mẫu biểu nhật ký đồng ruộng được điều chỉnh cho phù 

hợp với thực tế 

 

 

 
 

NHẬT KÝ ĐỒNG RUỘNG 

SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU, QUẢ TƢƠI AN TOÀN 
 

Khu/đội sản xuất: .... Xã/phƣờng: .............  Huyện/ thành/ thị: ........   Tỉnh: Phú Thọ 

Nhóm rau an toàn: ........................................ ; Tổ sản xuất: .................  

Hộ gia đình: ..........................................................................................    

Số thẻ/Số thứ tự: ...................................................................................    

Thời gian theo dõi (tháng/năm đến tháng/năm) ..........  Diện tích trồng rau: ............. 
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 Lƣu ý: Đây là Hệ thống chứng nhận mới, đang 

thí điểm , nên cần có sự trao đổi ý kiến, kinh nghiệm, 

kiến thức, tiếp tục hoàn thiện và đồng thuận của các cơ 

quan chuyên môn, quản lý trên địa bàn triển khai. 

 

 

 

 

 

3.2. Tổ chức tập huấn cho nông dân theo tiêu chuẩn 

đã chọn 

 

 

Căn cứ bộ tiêu chuẩn đã thống nhất, xây dựng nội 

dung các buổi tập huấn phù hợp với các thành viên đã 

lựa chọn. 

2.1. Nội dung tập huấn 

 Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chứng nhận 

(tiêu chuẩn bắt buộc, tiêu chuẩn khuyến khích). 

 Ƣu tiên các nội dung tập huấn mang t ính chất bắt 

buộc, liên quan đến chƣ́ng nhận đủ điều kiện sản xuất 

trƣớc; các nội dung khuyến khích thực hiện sau.  

Các thành viên hiểu và thống nhất áp dụng tiêu 

chuẩn đã thống nhất trong hệ thống chứng nhận 

 Lựa chọn các tiêu chuẩn hiện hành : 

VietGAP; Luật ATVSTP; …  

 Đơn giản hóa để làm quen bƣớc đầu , tăng 

dần mức độ khó sau từng giai đoạn để đáp 

ứng tiêu chuẩn 
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2.2. Phương pháp tập huấn  

 Áp dụng các phƣơng pháp  tập huấn có sự tham 

gia, học lý thuyết gắn với thƣ̣c hành , làm mẫu  trên 

đồng ruộng. 

 Sắp xếp các nội dung dễ tập huấn , dễ áp dụng 

trƣớc; các nội dung khó tập huấn, khó áp dụng sau. 

 

 

* Kinh nghiệm Việt Trì: Tập huấn theo các chủ đề: 

  Quy trình sản xuất một số loại rau an toàn cụ thể. 

  Ghi chép mẫu biểu theo VietGAP. 

  Kỹ năng kiểm tra, giám sát nội bộ. 

  Phƣơng pháp thanh tra, giám sát của ban quản lý nhóm.  

 

Ảnh 12: Tập huấn về kỹ năng giám sát nội bộ cho nhóm nòng cốt 

Chọn vùng đã đƣợc công nhận, nông dân đã đƣợc 

tập huấn để rút ngắn thời gian , tăng tính hiệu quả 

việc áp dụng 
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3.3. Thanh tra giám sát 

 

 

 

3.3.1. Hình thức thanh tra 

 Thanh tra nội bộ và thanh tra do LCC tiến hành. 

 Thanh tra nội bộ : do các nhóm tƣ̣ tổ chƣ́c , kiểm 

tra chéo trong nhóm và giƣ̃a các nhóm. 

 Thanh tra do LCC tiến hành: Tiểu ban thanh tra và 

Đội thanh tra độc lập  tiến hành theo định kỳ hoặc đột 

xuất.  

3.3.2. Đối tượng thanh tra 

Là các thành viên (Hộ cá thể, nhóm hộ, HTX,..) 

tham gia sản xuất, thu gom, sơ chế, tiêu thụ rau trong hệ 

thống. 

3.3.3. Nội dung thanh tra 

 Thanh tra việc chấp hành, áp dụng các quy định trong 

sản xuất, thu hoạch và bán 

rau của các thành viên.  

 Thanh tra việc ghi chép 

nhật ký đồng ruộng. 

 Lấy mẫu  rau phân tích 

để công bố  hoặc đánh giá  

chất lƣợng sản phẩm. 

Thanh tra, giám sát sự tuân thủ các tiêu chuẩn 

đã thống nhất của các thành viên để đƣa ra 

quyết định cần thiết 

 

Ảnh 13: Một cuộc thanh tra 

do LCC phối hợp tổ chức 

tại Tân Đức 
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3.3.4.  Phương pháp thanh tra 

 Thanh kiểm tra trƣ̣c tiếp t ại điểm sản xuất , sơ chế 

và cửa hàng bán rau.  

 Thông qua phỏng vấn. 

 Kiểm tra sổ sách ghi chép theo mẫu quy định. 

 Tuỳ theo kết quả thanh, kiểm tra, nếu có nghi vấn 

thì lấy mẫu phân tích tiếp. 

* Lƣu ý : Việc thanh tra, giám sát nên tiến hành 

song song với lấy mẫu sản phẩm để phân tích: lấy mẫu 

để test nhanh (định tính dƣ lƣợng thuốc BVTV) hoặc gửi 

phân tích phòng thí nghiệm (đánh giá đầy đủ chất lƣợng 

theo tiêu chuẩn rau an toàn). Số lƣợng  mẫu phân tích 

tùy theo mức độ đánh giá nguy cơ. 

 

Ảnh 14: Phân tích dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm RAT 

Tân Đức bằng bộ test nhanh và kết quả phân tích trong phòng 

thí nghiệm 
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3.5. Xử lý kết quả thanh tra 

 Đƣa ra biện pháp xử lý điều chỉnh quá trình sản 

xuất, bán rau cho phù hợp. 

 Phê duyệt, cấp chứng nhận cho những hộ thực 

hiện tốt. Thu hồi chƣ́ng nhận cho các hộ vi phạm. 

3.6. Các quy định về lỗi 

 Vi phạm về sử dụng nƣớc (nƣớc tƣới, nƣớc rửa 

sản phẩm không đảm bảo yêu cầu). 

 Vi phạm về phân bón (thời gian cách ly phân bón 

hóa học, chất lƣợng phân chuồng, phân hữu cơ, 

...). 

 Vi phạm về thuốc bảo vệ thực vật (loại thuốc, thời 

gian cách ly, ...). 

 Vi phạm về sử dụng giống cây trồng (không có 

nguồn gốc, xuất xứ, xử lý giống bằng các hóa chất 

cấm, ...). 

 Bán lẫn các loại rau không đảm bảo an toàn (lấy 

rau ngoài vùng, không rõ nguồn gốc, ...). 

Sử dụng cán bộ có nghiệp vụ thanh tra làm nòng 

cốt nhƣ: Thanh tra BVTV, Quản lý chất lƣợng 

NLS và thủy sản … 
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3.4. Chứng nhận 

 

 

 

3.4.1. Điều kiện chứng nhận 

 Tập thể (tổ, nhóm, HTX, …) hay cá nhân đã đƣợc 

cơ quan có thẩm quyền cấp Chƣ́ng nhận đủ điều kiện 

sản xuất rau an toàn. 

 Là thành viên hệ thống chƣ́ng nhận cùng đảm bảo. 

 Chấp hành tốt  nội quy, quy chế nhóm ; chấp hành 

đầy đủ, đúng các tiêu chuẩn đã thống nhất. 

 

Ảnh 15: Mô hình sản xuất của hộ thành viên đã được kiểm tra đáp 

ứng  điều kiện cấp chứng nhận PGS 

Cấp giấy chứng nhận cho hộ để công nhận sản 

phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn rau an toàn theo 

PGS 
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3.4.2. Căn cứ để cấp chứng nhận 

 Kết quả thanh tra, giám sát (nội bộ nhóm và LCC) 

đạt kết quả tốt. 

 Kết quả mẫu phân tích mẫu (nếu có ) đạt tiêu 

chuẩn cho phép theo quy định hiện hành. 

3.4.3. Hình thức chứng nhận 

Bằng thẻ hoặc bằng tem, logo chứng nhận chất 

lƣợng. 

 

 

   

 

 

 

 

Ảnh 16: Thẻ, dây buộc và tem vỡ áp dụng cho các hộ được cấp 

chứng nhận PGS tại Việt Trì 

3.4.4. Cách thức cấp 

 Căn cứ hồ sơ và kết quả báo cáo của Tiểu ban 

thanh tra, Ban phê duyệt xem xét, đối chiếu các tiêu 

chuẩn, quy chế đã thống nhất, tiến hành: 
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Chi cục BVTV Phú Thọ          VECO VietNam 

29 

 

o  Phúc tra lại kết quả (nếu cần). 

o  Phê duyệt và cấp chứng nhận RAT theo 

PGS cho chủ hộ hoặc nhóm hộ đủ điều kiện.  

 

Ảnh 17: Nguyên tắc chung để xét cấp chứng nhận PGS cho các hộ 

tại Việt Trì 

3.4.5. Thời hạn cấp 

 Thẻ (tem) có thời hạn lâu dài nếu chủ hộ hoặc 

nhóm hộ duy trì và đạt đƣợc các tiêu chuẩn đã thống 

nhất thông qua các đợt kiểm tra giám sát. 

 Thẻ (tem) sẽ bị: i) Thu tạm thời chờ khắc phục 

hoặc ii) Thu vĩnh viễn nếu chủ hộ hoặc nhóm hộ vi 

phạm các tiêu chuẩn đã đạt đƣợc. 

Các tiêu chuẩn 

(VietGAP, ...)  Đƣợc chứng nhận 

Thƣ̣c tiễn sản xuất Thanh, kiểm tra 
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3.4.6. Quản lý chứng nhận 

 Cấp chứng nhận: theo nhƣ mục trên. 

 Thu hồi chứng nhận của chủ hộ hoặc nhóm hộ đã 

cấp xong  vi phạm hay không đạt các tiêu chuẩn. Có 

thu hồi tạm thời  và thu hồi vĩnh viễn. 

 Việc cấp, thu hồi đều đƣợc bàn bạc, thống nhất, 

công khai thành nội quy, quy chế ngay từ đầu và đƣợc 

tất cả các  thành viên đăng ký đồng thuận. 

 Công bố chứng nhận: chứng nhận PGS đƣợc công 

khai tại nơi sản xuất, nơi bán hàng và các hình thức 

quảng cáo khác  nhằm quảng bá và thúc đẩy các hộ 

cùng phấn đấu đạt chứng nhận cũng nhƣ tạo sự giám 

sát chéo trong cộng đồng. 

* Kinh nghiệm Việt Trì: Quy mô sản xuất tại vƣờn 

nhà. Chứng nhận cho từng hộ gia đình. Hình thức cấp 

thẻ chứng nhận PGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 18: Cấp thẻ chứng nhận PGS cho các hộ đạt theo mã số bản đồ 
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3.5. Xây dựng mẫu mã, bao bì, tem  

 Tùy t heo điều kiện 

nên có bao bì , nhãn mác , 

tem để  phân biệt RAT 

đƣợc chƣ́ng nhận theo 

PGS với  các sản phẩm 

khác. 

 Xây dựng tem nhãn, 

bao bì khi các thành viên 

thấy việc đó mang lại lợi 

ích cho họ. 

Đƣợc chứng nhận PGS thì các hộ, HTX, tập thể, 

siêu thị có thể triển khai các hình thức quảng bá rộng rãi 

với logo PGS đang đƣợc ngƣời tiêu dùng dần biết đến và 

quan tâm.  

Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trƣờng. Sử 

dụng Logo chung cho cả hệ thống của nhiều tỉnh sẽ làm 

tăng độ tin cậy và dễ nhận biết đối với ngƣời tiêu dùng. 

 Chúc thành công! 

 

Ảnh 19: Túi bằng vải không 

dệt, thân thiện với môi trường 

của PGS Việt Trì 
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Chi cục BVTV Phú Thọ          VECO VietNam 

32 

 

PHỤ LỤC 1: CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TẠI 

HỆ THỐNG PGS - VIỆT TRÌ 

(Dựa vào các tiêu chí đánh giá của VietGAP) 

1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất Là vùng 

rau theo quy hoạch và đã đƣợc cấp chƣ́ng nhận đủ điều 

kiện sản xuất rau an toàn theo quyết định 45/QĐ-QLCL 

ngày 07/11/2011. Có thời hạn đến 07/11/2014. 

2. Giống và gốc ghép Xây dƣ̣ng vƣờn giống của 

nhóm, tƣ̣ để giống , mua tại các điểm bán có công nhận . 

Quá trình mua, sƣ̉ dụng có ghi chép nhật ký đồng ruộng 

theo mẫu chung của nhóm. 

3. Quản lý đất và giá thể Hàng năm lấy mẫu điểm, 

gƣ̉i phân tích để đánh giá nguy cơ tiềm ẩn . Có biện pháp 

cách ly với vật nuôi chăn thả tại gia đình. 

4. Phân bón và chất phụ gia Chỉ sử dụng các loại 

phân bón hóa học có trong danh mục. Phân hƣ̃u cơ, phân 

chuồng đƣợc ủ hoai mục bằng men v i sinh trƣớc khi sƣ̉ 

dụng. Quá trình này đều đƣợc ghi chép lại vào nhật ký 

đồng ruộng của tƣ̀ng hộ thành viên. 

5. Nƣớc tƣới: chỉ sử dụng nƣớc máy và nƣớc giếng 

khoan. Đƣợc lấy mẫu phân tích ban đầu và hàng năm để 

đánh giá, đảm bảo đủ tiêu chuẩn sản xuất , sơ chế rau an 

toàn. 

6. Sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật 

Thành viên nhóm , ngƣời trƣ̣c tiếp sƣ̉ dụng đã đƣợc tập 

huấn về sƣ̉ dụng phân bón , thuốc BVTV an toàn hiệu 

quả, quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM). Áp dụng các kiến 

thƣ́c vào thƣ̣c tế sản xuất , đảm bảo chất lƣợng sản phẩm; 
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cất trƣ̃ và tiêu hủy bao bì đúng nơi quy định . Việc mua, 

sƣ̉ dụng hóa chất , thuốc BVTV đều đƣợc ghi chép trong 

nhật ký đồng ruộng và đ ƣợc kiểm tra thƣờng xuyên 

thông qua giám sát nột bộ và thanh kiểm tra giám sát của 

LCC. 

7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch Đã đƣợc tập 

huấn và áp dụng đúng vào thu hoạch , sơ chế sản phẩm , 

đảm bảo ATVSTP . Chỉ sử dụng nƣớc sạ ch, không sƣ̉ 

dụng các hóa chất , chế phẩm khác để xƣ̉ lý sản phẩm 

(sản phẩm tiêu thụ trực tiếp , không qua bảo quản ). Thu 

hoạch sản phẩm đảm bảo đúng thời gian cách ly thuốc 

BVTV, phân bón thông qua theo dõi nhật ký đồng 

ruộng. 

8. Quản lý và xử lý chất thải Chất thải không trƣ̣c 

tiếp qua vƣờn , nếu qua vƣờn thì đƣợc giảm thiểu nguy 

cơ gây ô nhiễm (ống nhựa hoặc bê tông hóa , có nắp 

đậy). 

9. Ngƣời lao động Đƣợc khảo sát , lƣ̣a chọn , lập 

danh sách và tập huấn các nội dung liên quan đến sản 

xuất và tiêu thụ rau an toàn theo quy định . Không thuê 

lao động ngoài gia đình.  

10. Ghi chép, lƣu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn 

gốc và thu hồi sản phẩm Đã xây dƣ̣ng mẫu biểu nhật 

ký đồng ruộng chung c ủa nhóm . Các thành viên đều 

đƣợc cấp mã số để quản lý . Việc chấp hành đƣợc đánh 

giá thông qua kiểm tra , giám sát nội bộ ít nhất 1 

lần/hộ/năm. Nhóm bầu ra ban quản lý chung để điều 

hành, tổ chƣ́c và giải quyết nhƣ̃ng vấ n đề chung của 

nhóm.  
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PHỤ LỤC 2: ĐƠN XIN CẤP THẺ CHỨNG NHẬN 

RAU AN TOÀN THEO HỆ THỐNG CÙNG ĐẢM 

BẢO - PGS  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                          

Phú Thọ, ngày……tháng …năm 2012  

 
ĐƠN XIN CẤP THẺ CHỨNG NHẬN RAU AN TOÀN  
THEO HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN CÙNG ĐẢM BẢO - PGS 

(Dùng cho cấp mới)
3
 

 

Kính gửi: Ban điều phối địa phƣơng  

 

Tên ngƣời xin cấp thẻ: ….................................. năm sinh............... 

Đại diện cho chủ hộ : …………………………………………..…………. 

Mã số quản lý .............................................................. ĐT………….….......... 

Địa chỉ : ………………………………….................................................................... 

Căn cứ kết quả áp dụng các tiêu chuẩn sản suất rau an 

toàn theo hệ thống chứng nhận cùng đảm bảo - PGS của 

gia đình; 

Căn cứ kết quả thanh tra, giám sát nội bộ của nhóm 

sản suất và của đội thanh tra độc lập; 

Gia đình tôi xin đề nghị đƣợc cấp Thẻ chứng nhận 

rau an toàn theo hệ thống chứng nhận cùng đảm bảo - PGS 

nhƣ sau: 

1. Diện tích sản xuất RAT xin cấp thẻ: ……...............… m
2
 

                                                 
3
 Bản thảo, chƣa chính thức 
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2. Chủng loại RAT xin cấp thẻ: Tất cả các loại rau 

đƣợc trồng theo mùa vụ tại diện tích trên. 

3. Đƣợc cấp Thẻ, gia đình tôi xin cam kết: 

- Bảo quản Thẻ cẩn thận và sử dụng Thẻ đúng mục 

đích, không cho bất kỳ ai mƣợn Thẻ. 

- Chỉ dùng Thẻ để bán các loại RAT đƣợc chứng 

nhận theo hệ thống PGS. 

- Liên tục áp dụng đúng, đầy đủ các tiêu chuẩn sản 

suất RAT theo Hệ thống chứng nhận cùng đảm bảo - 

PGS. 

- Nếu vi phạm bất kỳ một tiêu chuẩn hay cam kết 

nêu trên, gia đình tôi xin chấp nhận bị thu hồi Thẻ và bồi 

thƣờng các thiệt hại liên quan (nếu có). 

Vậy, Tôi làm đơn đề nghị Ban điều phối địa 

phƣơng xem xét và cấp Thẻ chứng nhận rau an toàn theo 

hệ thống cùng đảm bảo cho gia đình tôi. 

 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ  NGƢỜI XIN CẤP THẺ 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 3: BIÊN BẢN KIỂM TRA SẢN XUẤT 

PGS 

HỆ THỐNG CÙNG ĐẢM BẢO - 

PGS 

ỦY BAN ĐIỀU PHỐI ĐỊA 

PHƢƠNG - LCC 

                Số:                /BB-LCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

Lần: …………  Ngày ……………… 

1. Tên chủ hộ: ...................................... Địa chỉ: ................................................ 

2. Thành phần đoàn kiểm tra: 
……………………….……………………………………. 

3. Về sản suất: 

- Diện tích trồng rau thực tế................................................................................. 

- Diện tích các loại cây trồng: ........................................................................... 

4. Kết quả kiểm tra: 

TT Chỉ tiêu 

Kết quả 

đánh giá Diễn 

giải 
Đạt 

Không 

đạt 

I Vƣờn sản xuất rau    

- Không chăn thả vật nuôi trong 

vƣờn sản xuất 

- Khu chăn thả vật nuôi không gây 

ô nhiễm cho vƣờn rau của gia đình 

và hàng xóm. 

   

 

II Phân bón    

1. Sử dụng phân hoá học, thuốc 

kích thích sinh trƣởng hợp lý, 

đúng quy trình. 
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TT Chỉ tiêu 

Kết quả 

đánh giá Diễn 

giải 
Đạt 

Không 

đạt 

2. Phân chuồng:  

- Phân chuồng đƣợc ủ đúng cách 

trƣớc khi sử dụng. 

- Nơi ủ phân không gây ô nhiễm 

đến vƣờn sản xuất. 

- Bón lót, lấp kín, bón phân đã 

hoai mục 

- Không bón, không tƣới phân 

tƣơi  

   

III Nƣớc tƣới    

- Nƣớc máy 

- Nƣớc giếng khoan  

   

IV Hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật    

1. Chỉ sử dụng thuốc BVTV có 

trong danh mục đƣợc phép sản 

xuất kinh doanh 

   

2. Sử dụng thuốc BVTV: 

- Đọc kỹ hƣớng dẫn thuốc trƣớc 

khi sử dụng 

- Ghi tên thuốc, thời gian cách ly 

vào sổ NKĐR  

- Sử dụng đúng nồng độ, liều 

lƣợng 

   

3. Có khu vực riêng để bảo quản    
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TT Chỉ tiêu 

Kết quả 

đánh giá Diễn 

giải 
Đạt 

Không 

đạt 

thuốc BVTV, vỏ bao bì thuốc, hóa 

chất, phân bón.  

V Thu hoạch     

1. Đảm bảo thời gian cách ly khi 

thu hoạch:  

- Cách ly thuốc BVTV  

- Cách ly phân bón hoá học (12 - 

15 ngày) 

   

2. Dụng cụ thu hoạch, chứa đựng 

sản phẩm bảo đảm vệ sinh. 

   

3. Nƣớc sử dụng trong quá trình 

thu hoạch, đóng gói: Nƣớc giếng 

khoan, nƣớc máy. 

   

VI Quản lý và xử lý chất thải    

 Nƣớc thải, rác thải đƣợc gom và 

xử lý: (Không để rác thải, nƣớc 

thải vào vƣờn rau) 

   

VII Ngƣời lao động    

Ngƣời lao động đã đƣợc tập huấn 

về sản xuất RAT 

   

VII

I 

Ghi chép nhật ký đồng ruộng đầy 

đủ 
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5. Nhận xét chung của Đoàn kiểm tra: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ý kiến của hộ sản xuất: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  

Đại diện của hộ sản xuất 

(Ký tên) 
Đại diện đoàn kiểm tra 

(Ký tên) 
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