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 UYÊ   Ố  Ả  QUYỀ  

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

MÃ     L  U: MĐ06 
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LỜ    Ớ      U 

Phát triển kinh tế trang trại là bước đi tất yếu, phổ biến của tất cả các nền 

sản xuất nông nghiệp trên thế giới. Ở Việt Nam, phát triển kinh tế trang trại đã 

và đang được đẩy mạnh ở tất cả các địa phương trong cả nước. Phát triển kinh tế 

trang trại đã đem lại lợi ích to lớn về nhiều mặt cho nền nông nghiệp, tăng thu 

nhập cho người dân và giải quyết nhiều vấn đề của xã hội. 

Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; Đảng và Nhà nước ta đã 

đặt trọng tâm việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, 

nhằm góp phần thay đổi cơ bản nền kinh tế để hội nhập và phát triển. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân, trong 

khuôn khổ Dự án Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình 

nghề “Quản lý trang trại” xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình dùng 

cho đào tạo trình độ sơ cấp nghề đối với nghề “Quản lý trang trại”. 

Chương trình đào tạo nghề “Quản lý trang trại” cùng với bộ giáo trình 

được biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập 

nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thực tế sản xuất – kinh doanh các 

sản phẩm sản xuất tại các trang trại có quy mô vừa và nhỏ ở các địa phương trên 

cả nước, do đó có thể coi là cẩm nang cho người đã, đang và sẽ tham gia vào 

lĩnh vực quản lý trang trại. Bộ giáo trình này gồm 6 quyển:  

1. Giáo trình mô đun Định hướng sản xuất 

2. Giáo trình mô đun Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 

3. Giáo trình mô đun Tổ chức sản xuất 

4. Giáo trình mô đun Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm 

5. Giáo trình mô đun Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 

1. Giáo trình mô đun Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Giáo trình mô đun “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” nhằm giới 

thiệu cho người học về các kiến thức cần thiết để đánh giá hiệu quả của hoạt 

động sản xuất trong điều kiện trang trại có quy mô vừa và nhỏ. Đánh giá hiệu 

quả sản xuất kinh doanh là công việc cần thiết và quan trọng sau khi lập kế 

hoạch và tiến hành tổ chức sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong bất kỳ 

lĩnh vực nào, kể cả trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp.  

Giáo trình mô đun “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” có thời gian 

học tập là 48 giờ, gồm có 4 bài: 

Bài 01. Tính toán chi phí và giá thành sản phẩm 

Bài 02. Tính toán doanh thu và lợi nhuận 

Bài 03. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Bài 04. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế   
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Để hoàn thiện giáo trình chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn 

của Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ý kiến đóng 

góp của các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, các chuyên gia, 

Ban giám hiệu và các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm. 

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã 

tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành 

giáo trình. 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, 

chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của độc giả, các nhà khoa 

học, cán bộ kỹ thuật và các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Tham gia biên soạn 

1. Nguyễn Vũ Phương Thúy (chủ biên) 

2. Trần Quốc Việt 

3. Lê Thị Nguyên Tâm 

4. Lê Thị Hương Giang 

5. Tống Thị Hải Hạnh 
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C C   U       C UYÊ  M    C            

MĐ : Mô đun 

TSCĐ : Tài sản cố định 

TT : Thứ tự 

SXKD : Sản xuất kinh doanh 

ha : héc ta 

NhasachMienphi.com



8 

M  ĐU : Đ           U QUẢ SẢ  XUẤ  K    D A   

Mã mô  u : MĐ06 

 iới t iệu mô  u : 

Mô đun 06 “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” có thời gian học tập là 

48 giờ, trong đó có 12 giờ lý thuyết, 28 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra. Đây là 

một mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực 

hành. Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề 

nghiệp để thực hiện được các công việc: tính toán chi phí và giá thành, tính toán 

doanh thu, tính toán lợi nhuận, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của trang trại. Mô đun còn trình 

bày hệ thống các câu hỏi, bài tập/ bài thực hành cho từng bài dạy, phương 

pháp đánh giá, tiêu chí đánh giá và cách thức đánh giá cho từng bài tập/thực 

hành. Sau khi học xong mô đun “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh”, học 

viên có thể thực hiện đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh cho một trang trại 

cụ thể.   
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Bài 01. TÍNH TOÁN CHI PHÍ              SẢ    ẨM 

Mã bài: MĐ06-01 

Mụ  tiêu:  

- Xác định được các loại chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh; 

- Tính toán được giá thành đơn vị sản phẩm; 

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận. 

A.   i du   

1. Liệt kê  á  chi phí  

Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tất cả các chi phí 

mà  trang trại phải bỏ ra để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm). 

Khi tiến hành sản xuất, trang trại phải đầu tư những khoản tiền nhất định để 

xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ và mua 

nguyên nhiên liệu, nhân công... nhằm cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất.  

Như vậy, có những chi phí chỉ được sử dụng trong một kỳ sản xuất để tạo 

ra sản phẩm như: vật tư, nguyên liệu, giống, nhân công các loại…, nhưng cũng 

có những chi phí đầu tư một lần nhưng được sử dụng lâu dài, nhiều lần như: nhà 

xưởng, máy móc, thiết bị, dụng cụ. 

Các loại chi phí sản xuất kinh doanh ở trang trại: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm những chi phí cho nguyên vật 

liệu chính, vật liệu phụ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm. Ví 

dụ: chi phí mua giống, thức ăn, phân bón, thuốc men,...  

 

Hình 6.1.1. Các loại nguyên vật liệu trực tiếp 
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Ví dụ: 

Bảng 6.1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất cà chua 

  i du   Đ   vị Số lượ    Đ    iá( ồ  )   à   ti   ( ồ  ) 

Cà chua giống khay 4.5 1.800.000 8.100.000 

Hóa chất 

(thuốc diệt côn 

trùng, chống 

nấm…) 

ha 2 5.200.000 10.400.000 

Phân bón kg 100 28.000 2.800.000 

Thùng đựng 

sản phẩm thu 

hoạch 

thùng 1040 20.000 20.800.000 

Tấm phủ bằng 

nhựa 

cuộn 4.4 20.000 88.000 

 ổ           42.188.000 

- Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí cho lao động trực tiếp sản xuất ra 

sản phẩm như chi phí tiền lương và các khoản kèm theo lương (thưởng, bảo 

hiểm…).  

 

Hình 6.1.2. Lao động trực tiếp 

Ví dụ: Chi phí nhân công trực tiếp cho trồng 12 ha lúa, 5 ha bắp lai như 

sau: 
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Bảng 6.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất  

  i dung Đ   vị Số lượ   Đ    iá ( ồ  ) 
  à   ti   

( ồ  ) 

Trồng 10 ha lúa 

Làm đất  công 10 160.000 1.600.000 

Gieo sạ (sạ hàng) công 2 160.000 320.000 

Chăm sóc  công 15 160.000 2.400.000 

Công vận chuyển, 

phơi 

công 10 160.000 1.600.000 

Công cắt, gom, suốt  công 22 160.000 3.520.000 

Trồng 5 ha bắp lai 

Làm đất  công 10 160.000 1.600.000 

Lên luống công 10 160.000 1.600.000 

Gieo hạt  công 10 160.000 1.600.000 

Chăm sóc  công 30 160.000 4.800.000 

Thu hoạch  công 25 160.000 4.000.000 

Bóc vỏ, tách hạt   công 5 160.000 800.000 

 ổ           23.840.000 

- Chi phí khấu hao TSCĐ là khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng các 

TSCĐ của trang trại. 

Có một số cách để tính khấu hao TSCĐ, nhưng phương pháp đơn giản và 

dễ tính toán là phương pháp tính khấu hao đều. 

+ Công thức tính khấu hao TSCĐ: 

Mứ  k  u hao  

trung bình  
= 

  uyê   iá  ủa  TSCĐ 

Thời gian sử dụ    ủa  SCĐ 

+ Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi (do 
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trong quá trình sử dụng TSCĐ bị hư hỏng cần phải bỏ tiền ra để sửa chữa...), 

mức khấu hao trung bình của tài sản cố định được xác định lại như sau: 

Mứ  k  u hao  

trung bình  
= 

 iá t ị  ò  lại  ủa TSCĐ 

Thời gian sử dụ    ò  lại  ủa  SCĐ 

Ví dụ: Để phục vụ cho việc làm đất để trồng trọt, trang trại ông Nam mua 

một máy cày với giá mua là 115 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 5 triệu đồng.  

- Biết rằng thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm. Tính mức khấu hao mỗi 

năm. 

+ Nguyên giá của TSCĐ = 115 triệu đồng + 5 triệu đồng = 120 triệu đồng. 

+ Mức khấu hao mỗi năm là: 

Mức khấu hao 

mỗi năm 
= 

120 triệu đồng 
= 12 triệu đồng/ năm 

10 năm 

Như vậy, hàng năm trang trại trích 12 triệu đồng chi phí khấu hao TSCĐ đó 

vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Sau 5 năm sử dụng, trang trại phải sửa chữa lớn máy cày đó với số tiền là 

30 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với 

thời gian dự kiến ban đầu). Tính mức khấu hao trung bình cho 6 năm còn lại. 

+ Nguyên giá của TSCĐ = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng. 

+ Mức khấu hao đã trích sau 5 năm = 12 triệu đồng x 5 năm = 60 triệu 

đồng. 

+ Giá trị còn lại của TSCĐ = 150 triệu đồng – 60 triệu đồng = 90 triệu 

đồng. 

+ Mức khấu hao trung bình hàng năm cho 6 năm còn lại: 

Mức khấu hao 

mỗi năm 
= 

90 triệu đồng 
= 15 triệu đồng/ năm 

6 năm 

- Chi phí sản xuất chung là tất cả những khoản mục chi phí phát sinh tại nơi 

sản xuất mà không phải là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công 

trực tiếp và chi phí khấu hao TSCĐ. Bao gồm các khoản như: chi phí tiếp khách, 

hội họp, thuế, lệ phí...  

- Chi phí bán hàng gồm lương của nhân viên bán hàng, chi phí vận chuyển, 

chi phí marketing, và các yếu tố mua ngoài liên quan.  

- Chi phí quản lý trang trại là các chi phí liên quan đến việc điều hành, 

quản lý chung toàn bộ trang trại như tiền lương cho cán bộ quản lý, chi phí đồ 

dùng văn phòng,…  
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2.  í   toá  tổ     i   í 

- Tổng chi phí là tập hợp toàn bộ các chi phí nêu trên để sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm. 

- Lập một bảng kê các chi phí của trang trại để tính toán được tổng chi phí 

sản xuất kinh doanh trong một chu kỳ. 

Bảng 6.1.3. Tổng chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh 

Số    Cá  k oả  mụ  Số ti   Ghi chú 

1 Chi phí khấu hao TSCĐ   

2 Chi phí cho nguyên vật liệu   

3 Chi phí về nhân công   

4 Chi phí bán hàng   

... …   

 Chi phí khác   

  ổ   chi phí   

3.  í    iá t à   sả    ẩm 

Giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí tính bằng tiền để sản xuất và tiêu 

thụ một khối lượng sản phẩm nhất định.  

Như vậy giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh hiệu quả 

kinh tế trong sản xuất kinh doanh của trang trại. Nếu giá bán lớn hơn giá thành 

thì trang trại có lãi và ngược lại nếu giá bán nhỏ hơn giá thành thì trang trại bị 

lỗ. 

- Tính toán chi phí sản xuất là cơ sở để hạch toán giá thành đơn vị sản 

phẩm, thúc đẩy trang trại sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các yếu tố đầu vào 

như đất đai, lao động, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu...nghĩa là phải tìm mọi 

cách sử dụng đầy đủ và có hiệu quả các yếu tố này để có chi phí nhỏ nhất. 

- Các khoản chi phí chi phí đưa vào tính giá thành sản phẩm: là tổng tất cả 

các chi phí được xác định ở mục 1.  

- Công thức tính giá thành sản phẩm: 

 iá t à  / 1 sả  

  ẩm 
= 

 ổ     i   í 

 ổ   sả    ẩm sả  xu t  a 

Nếu có giá trị sản phẩm phụ như chất đốt, củi... thì công thức tính giá thành 

sản phẩm như sau:  
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 iá t à  / 1 sả    ẩm = 
 ổ     i   í –  iá t ị sả    ẩm   ụ 

 ổ   sả    ẩm sả  xu t  a 

Ví dụ 1: Để sản xuất và bán 3000 kg rau cải, trang trại ông Ánh bỏ ra tổng 

chi phí là 5.700.000 đồng. Tính giá thành 1kg rau cải. 

Giá thành 01 kg 

rau cải 
= 

5.700.000 đồng 
= 1.900 đồng/kg 

3000 kg 

Ví dụ 2: Tổng chi phí cho việc nuôi và bán 250 con gà thịt là 20.000.000 

đồng. Ngoài ra, trang trại còn bán được 1.000.000 đồng tiền phân gà cho các cơ 

sở trồng lúa. Tính giá thành 01 con gà thịt.  

 

Giá thành 01 

con gà thịt 
= 

20.000.000 đồng – 1.000.000 

đồng = 76.000 đồng/con 

250 con  

4. M t số biệ    á   ể  ạ  iá t à   sả    ẩm 

Hạ giá thành sản phẩm vừa là mục tiêu vừa động lực của các nhà sản xuất 

vì có hạ giá thành sản phẩm thì lãi do sản xuất mới tăng, phù hợp với tâm lý 

người tiêu dùng. 

Xuất phát từ mối quan hệ giữa sản lượng, chi phí và lợi nhuận, các trang 

trại muốn có lợi nhuận cao phải tăng năng suất và sản lượng, tiết kiệm, giảm chi 

phí sản xuất. Muốn vậy các trang trại cần thực hiện tốt các biện pháp vừa cơ bản 

vừa cụ thể sau: 

- Không ngừng nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng/ vật nuôi bằng 

thâm canh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mạnh dạn đưa công nghệ mới 

vào sản xuất, sử dụng các giống cây trồng mới cho năng suất và hiệu quả cao.  

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Kiểm soát khâu mua và nhập nguyên vật liệu để tránh thất thoát tiêu hao 

nguyên vật liệu. 

-  Sử dụng đầy đủ, tiết kiệm các nguyên vật liệu trực tiếp, tận dụng triệt để 

phế liệu, phế phẩm. 

- Tìm kiếm những nhà cung ứng nguyên vật liệu với giá thấp, thương lượng 

với những người bán vật tư, nguyên vật liệu để giảm giá mua. 

- Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; có biện pháp hướng dẫn 

về chuyên môn, kỹ thuật cho người lao động để góp phần nâng cao năng suất lao 

động. 
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- Tiết kiệm các khoản chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý và chi phí bán 

hàng. 

- Có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu để đảm bảo quá trình sản xuất kinh 

doanh được liên tục và không đẩy giá thành sản phẩm của công ty lên cao. 

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Chi phí sản xuất kinh doanh là gì? Liệt kê các loại chi phí? 

1.2. Nêu công thức tính giá thành sản phẩm. 

1.3. Chọn câu trả lời Đúng/ Sai cho các nhận định dưới đây: 

1.3.1. Chi phí mua giống, mua thức ăn là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

 Đúng     Sai 

1.3.2. Chi phí vận chuyển sản phẩm để tiêu thụ được tính vào chi phí bán 

hàng. 

 Đúng     Sai 

1.3.3. Chi phí mua máy móc để phục vụ sản xuất được tính vào chi phí 

quản lý trang trại. 

 Đúng     Sai 

1.3.4. Chủ trang trại phải tìm cách sử dụng đầy đủ và có hiệu quả các yếu 

tố đầu vào để chi phí có thể giảm đến mức thấp nhất. 

 Đúng     Sai 

2.  ài tậ  t ự   à  : 

2.1. Bài tập thực hành 6.1.1. Tính chi phí khấu hao cho tài sản cố định 

của một trang trại trồng trọt/ chăn nuôi (bài tập giả định). 

2.2. Bài tập thực hành 6.1.2. Tính toán chi phí sản xuất kinh doanh cho 

một trang trại trồng trọt/ chăn nuôi (bài tập giả định). 

C.   i   ớ 

1. Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của tất cả các chi phí 

mà  trang trại phải bỏ ra để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm). 

2. Các chi phí sản xuất kinh doanh cơ bản: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 

chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí sản xuất chung, chi 

phí bán hàng, chi phí quản lý. 

3. Giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí tính bằng tiền để sản xuất và tiêu 

thụ một khối lượng sản phẩm nhất định.  
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Bài 02.  Í        D A     U    LỢ    U   

Mã bài: MĐ06-02 

Mụ  tiêu:  

- Nêu được công thức tính doanh thu và lợi nhuận; 

- Tính toán được doanh thu và lợi nhuận của trang trại; 

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhiệt tình trong công việc. 

A.   i du   

1. Tính doanh thu 

Doanh thu của trang trại là toàn bộ các khoản thu từ việc bán các sản 

phẩm do hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại.  

- Như vậy, doanh thu phụ thuộc nhiều vào giá bán và khối lượng sản phẩm 

mà trang trại bán ra trên thị trường.  

- Doanh thu được tính theo công thức: 

Doa   t u =  iá bá  1 sả    ẩm x  Số lượ   sả    ẩm bá   a 

- Thông thường giá bán ở trang trại được xác định như sau:  

Giá bán 1 sản phẩm bằng giá thành toàn bộ một sản phẩm cộng với một tỷ 

lệ lợi nhuận nhất định. Nếu giá bán xác định theo hướng này trùng với giá bán 

trên thị trường thì trang trại có lãi và tồn tại được.  

Ví dụ: Giá thành cho 1 kg lợn thịt là 78.000 đồng; lợi nhuận ấn định cho 1 

kg lợn thịt là 20.000 đồng. Hãy tính doanh thu từ việc bán 250 kg lợn thịt. 

- Giá bán 1kg lợn thịt là: 78.000 đồng/kg + 20.000 đồng/kg = 98.000 

đồng/kg 

- Vậy doanh thu từ việc bán 250 kg lợn thịt là: 

Doanh thu = 98.000 đồng/kg x 250 kg = 24.500.000 đồng 

2.  í   lợi   uậ  t ướ  t uế 

Lợi nhuận (lãi) là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất 

kinh doanh.  

- Như vậy, lợi nhuận là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh 

doanh, là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của trang trại.  

Có thể tính lợi nhuận của trang trại như sau: 

Lợi   uậ  (t ướ  t uế) = Doanh thu – Chi phí SXKD 

- Nếu lợi nhuận > 0: hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại có lãi.  

- Nếu lợi nhuận = 0: hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại hòa vốn.  
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- Nếu lợi nhuận < 0: hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại bị lỗ.  

Ví dụ: Trang trại của ông Bảy nuôi gà thả vườn, sau 3 tháng xuất bán được 

170 con gà với giá bán 150.000 đồng/ con; chi phí sản xuất kinh doanh đã chi là: 

15.600.000 đồng. Tính doanh thu và lợi nhuận từ việc nuôi gà.  

- Doanh thu từ việc bán 250 con gà:  

170 con x 150.000 đồng/ con = 25.500.000 đồng 

- Lợi nhuận từ việc nuôi gà thả vườn sau 3 tháng: 

Lợi nhuận  = Doanh thu – Chi phí SXKD  

= 25.500.000 đồng - 15.600.000 đồng 

= 9.900.000 đồng 

Vậy sau 3 tháng nuôi gà, trang trại thu được lợi nhuận là: 9.900.000 đồng. 

3.  í   lợi   uậ  sau t uế 

Nếu Nhà nước đánh thuế thì phần lợi nhuận mà trang trại thu được sẽ giảm 

đi. Lợi nhuận sau thuế được tính như sau: 

Lợi   uậ  sau t uế = Lợi   uậ  –   uế t u   ậ  doa      iệ  

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Hãy nêu công thức tính doanh thu và lợi nhuận. 

1.2. Hãy cho biết ý nghĩa của lợi nhuận trong các trường hợp sau đây: 

-  Lợi nhuận = 0  

-  Lợi nhuận < 0  

-  Lợi nhuận > 0. 

2.  ài tậ  t ự   à  : 

Bài tập thực hành 6.2.1. Tính doanh thu và lợi nhuận cho một hoạt động 

trồng trọt/ chăn nuôi của trang trại (bài tập giả định). 

C.   i   ớ 

1. Doanh thu của trang trại là toàn bộ các khoản thu từ việc bán các sản 

phẩm do hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại. 

2. Lợi nhuận (lãi) là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất 

kinh doanh. 
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Bài 03. Đ           U QUẢ   Ạ  Đ    SẢ  XUẤ  K    D A   

Mã bài: MĐ06-03 

Mụ  tiêu:  

- Tổng hợp được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Đánh giá được các hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi 

trường; 

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm. 

A.   i du   

1.  iệu quả là   ? 

Hiệu quả là tương quan so sánh giữa kết quả đạt được (đầu ra) và chi phí 

bỏ ra (các nguồn lực đầu vào). 

 iệu quả = Kết quả  oạt      SXKD/ Chi phí SXKD 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là những gì mà trang trại đạt được 

sau một quá trình sản xuất kinh doanh nhất định.  

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một trang trại có thể  là những 

đại lượng cân đong đo đếm được như số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, doanh thu, 

lợi nhuận, ... và cũng có thể là các đại lượng chỉ phản ánh mặt chất lượng hoàn 

toàn có tính chất định tính như uy tín của trang trại, chất  lượng sản phẩm,... 

Như thế, kết quả bao giờ cũng là mục tiêu của trang trại.  

2. Đá    iá t         t ự   iệ  kế  oạ   sả  xu t ki   doa   

Quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tuy đã dựa trên sự cân đối 

các yếu tố của quá trình sản xuất, nhưng kế hoạch sản xuất kinh doanh thường 

dựa trên nhiều các giả định, trong thực tế khi thực hiện kế hoạch thường 

xuyên xảy ra những vấn đề mất cân đối do nhiều nguyên nhân chủ quan và 

khách quan. Sự mất cân đối này, kéo theo sự mất cân đối khác, do đó phải 

điều chỉnh kế hoạch. Muốn vậy phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

nghiêm túc mới có thể kịp thời phát hiện và điều chỉnh. 

Quá trình theo dõi, kiểm tra sẽ cho các trang trại thấy rõ được tiến độ 

thực hiện kế hoạch và uốn nắn kịp thời những lệch lạc, đồng thời khắc phục 

những khó khăn, thiếu sót. Mặt khác nhờ có quá trình kiểm tra, theo dõi mà 

phát hiện được những khả năng tiềm tàng chưa sử dụng hết, đúc kết những 

kinh nghiệm quý báu trong sản xuất, từ đó đẩy mạnh việc hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức kế hoạch.  

* Các chỉ tiêu chính cần phân tích: 

- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch diện tích, năng suất và sản lượng 

cây trồng: 

Để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch diện tích gieo trồng của các 

trang trại sẽ dùng chỉ tiêu số tương đối hoàn thành kế hoạch: 
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Mứ      oà  t à   kế  oạ   

diệ  tí    ieo t ồ   (%) 
= 

Diệ  tí    ieo t ồ   t ự  tế 
x 100 

Diệ  tí    ieo t ồ   kế  oạ   

Trong quá trình phân tích phải so sánh diện tích gieo trồng thực tế của 

từng loại cây trồng với kế hoạch gieo trồng của mỗi loại cây đó, mặt khác phải 

so sánh tổng diện tích gieo trồng thực tế với tổng diện tích gieo trồng kế hoạch 

xem có hoàn thành kế hoạch không, những nguyên nhân tích cực và tiêu cực 

đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch gieo trồng. 

Ví dụ: Trong kế hoạch sản xuất của trang trại ông Nam, diện tích gieo 

trồng kế hoạch là 50 ha, nhưng trong quá trình sản xuất trang trại chỉ mới gieo 

trồng 40 ha. Xác định mức độ hoàn thành kế hoạch diện tích gieo trồng. 

Mức độ hoàn thành kế hoạch 

diện tích gieo trồng (%) 
= 

40 ha 
x 100 = 80% 

50 ha 

Vậy trang trại ông Nam mới hoàn thành 80% kế hoạch diện tích gieo trồng. 

+ Đối với sản lượng từng loại cây trồng: 

Mứ      oà  t à   kế  oạ   

sả  lượ   (%) 
= 

Sả  lượ   t ự  tế 
x 100 

Sả  lượ   kế  oạ   

Ví dụ: Sản lượng kế hoạch của 1 trang trại trồng cà chua là 10 tấn. Nhưng 

trên thực tế trang trại trồng và thu hoạch được 7,5 tấn cà chua. Xác định mức độ 

hoàn thành kế hoạch sản lượng. 

Mức độ hoàn thành kế hoạch 

sản lượng (%) 
= 

7,5 tấn 
x 100 = 75% 

10 tấn 

+ Đối với năng suất cây trồng (tính cho 1 vụ, 1 giống): 

Mứ      oà  t à   kế  oạ   

 ă   su t (%) 
= 

 ă   su t t ự  tế 
x 100 

 ă   su t kế  oạ   

- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về số lượng gia súc và sản phẩm 

chăn nuôi: 

+ Mức độ hoàn thành kế hoạch về số lượng gia súc và sản phẩm chăn nuôi 

được biểu thị bằng kết quả so sánh giữa số lượng thực tế đã thực hiện so với số 

lượng kế hoạch sản xuất đề ra. Ví dụ: 
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Bảng 6.3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch số lượng gia súc (đàn lợn) 

Chỉ tiêu 
Số lượng % thự  hiện kế 

hoạch Kế hoạch Thực hiện 

Đực giống    

Đực hậu bị    

Lợn nái cơ bản    

Nái kiểm định    

Nái hậu bị    

Lợn con 0 – 2 tháng    

Lợn thịt….    

Về số lượng gia súc, khi phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch, các trang 

trại sẽ phân tích mức độ hoàn thành số lượng gia súc đầu đàn, số lượng gia súc 

của các nhóm chủ yếu trong đàn (đực, cái, các nhóm tuổi… tùy theo mục đích 

chăn nuôi mà xác định các nhóm chủ yếu đó). 

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của sản phẩm 

chăn nuôi: 

Năng suất và sản lượng sản phẩm chăn nuôi có mối quan hệ khá chặt chẽ 

với nhau: Sả  lượ   =  ă   su t vật  uôi x Số lượ   vật  uôi 

Muốn tăng sản lượng thì phải tìm cách tăng năng suất và tăng số đầu vật 

nuôi chăn nuôi. Các trang trại sẽ dùng hệ thống chỉ số để nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng sản phẩm chăn nuôi. 

- Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch: 

Quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh các trang trại cần phải phân 

tích các kết quả và hiệu quả sản xuất của từng ngành trong kỳ kế hoạch so với 

kỳ gốc. Các chỉ tiêu mà các trang trại lựa chọn để so sánh bao gồm các khoản 

thu nhập từ các ngành sản xuất khác nhau của trang trại, các khoản chi phí đầu 

tư phục vụ sản xuất và các khoản lợi nhuận thu được. Bên cạnh đó, các trang trại 

cũng cần đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của một số các chỉ tiêu hiệu quả 

như hiệu quả sử dụng ruộng đất, hiệu quả sử dụng lao động, các tỷ suất lợi 

nhuận trên chi phí và doanh thu… qua đó các trang trại sẽ đánh giá được mức độ 

hoàn thành kế hoạch của kỳ nghiên cứu, đồng thời tìm hiểu các nguyên nhân ảnh 

hưởng đến kết quả và hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh và có 

những biện pháp điều chỉnh thích hợp. 
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3.  ổ    ợ  kết quả  oạt      sả  xu t ki   doa   

Sau khi đã tính toán chi phí và doanh thu cho từng sản phẩm cây trồng, vật 

nuôi, có thể lập bảng tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của trang 

trại theo mẫu sau: 

Việc lập bảng tổng hợp kết quả kinh doanh giúp cho trang trại có thể dễ 

dàng nhận thấy kết quả của việc tạo ra và bán sản phẩm của từng cây trồng, vật 

nuôi. Sản phẩm nào đem lại lợi nhuận, sản phẩm nào bị lỗ. Từ đó, cũng giúp cho 

trang trại có thể tính được khoản lãi/ lỗ của tất cả các hoạt động sản xuất kinh 

doanh để có biện pháp kịp thời. 

4. Đá    iá  iệu quả ki   tế 

- Hiệu quả kinh tế phản ánh chất lượng hoạt động kinh tế và được xác định 

bởi tỷ số giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. 

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế: 

Để đo lường hiệu quả kinh tế của mỗi vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ số 

dưới đây được tính toán theo công thức tương ứng.  

+ Chi phí: Tổng các chi phí sản xuất kinh doanh 

+ Doanh thu = Sản lượng * Giá 

+ Lợi nhuận  = Doanh thu – Chi phí 

+ Doanh thu/chi phí: Tỷ số này phản ánh một đồng chi phí đầu tư thì trang 

trại sẽ thu được bao nhiêu đồng doanh thu. Nếu chỉ số này nhỏ hơn 1 thì trang 

trại bị lỗ, nếu chỉ số này bằng 1 thì hoà vốn, lớn hơn 1 thì trang trại mới có lời. 

Do đó tỷ số Doanh thu/ Chi phí còn được gọi là hiệu quả đồng vốn.  

+ Lợi nhuận/ngày công gia đình: Chỉ tiêu này đánh giá mức hiệu quả của 

việc sử dụng ngày công nhàn rỗi của gia đình.  

Bảng 6.3.2. Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh 

Số    Loại sả    ẩm Chi phí SXKD Doanh thu  Lãi/ lỗ 

1 Sắn    

2 Ngô    

3 Rau    

4 Lợn thịt    

5 Gà     

…     

 ổ           
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+ Hiệu quả sử dụng lao động: 

 iệu quả sử 

dụ   lao      
= 

Lợi   uậ  
 

 ổ   lao      

Chỉ tiêu này nói lên lợi nhuận do sử dụng một ngày công tạo ra (kể cả lao 

động gia đình và lao động thuê mướn). 

Ví dụ: 

Bảng 6.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 3 vụ lúa 

Cá    ỉ số Đô   Xuâ  Xuân Hè Hè Thu 

Chi phí (đồng/ha) 6.072.719 5.755.897 5.666.875 

Thu nhập (đồng/ha) 19.656.563 12.037.188 10.691.875 

Lợi nhuận (đồng/ha) 13.583.844 6.281.291 5.025.000 

Thu nhập/chi phí  3,24 2,09 1,89 

Lao động gia đình (ngày) 34 40 35 

Lợi nhuận/ngày công gia 

đình 399.525 157.032 143.571 

5. Đá    iá  iệu quả xã   i 

- Hiệu quả xã hội của trang trại phản ánh việc thực hiện được các mục tiêu 

chung tại địa phương như:  

+ Trang trại có thể giải quyết công ăn việc làm trong phạm vi ở tại địa 

phương hay không? 

+ Lao động qua thời gian làm việc tại trang trại có thể được nâng cao kiến 

thức và kỹ thuật cho người lao động, rèn luyện kỹ năng tính toán và ghi chép; 

+ Góp phần tạo thêm thu nhập cho người lao động, giúp chuyển đổi cơ cấu 

lao động; 

+ Người lao động cần được trang bị các dụng cụ lao động, bảo hộ lao động; 

sản phẩm sản xuất ra có đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo vệ 

sinh môi trường;...  

Nếu xem xét hiệu quả xã hội, người ta xem xét mức tương quan giữa các 

kết quả (mục tiêu) đạt được về mặt xã hội (cải thiện điều kiện lao động, nâng 

cao đời sống, giải quyết công ăn việc làm...) và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả 

đó.  

6. Đá    iá  iệu quả môi t ườ   

Hiệu quả môi trường phản ánh việc sản xuất kinh doanh của trang trại 
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không làm ô nhiễm môi trường, hoặc có thể mang lại các lợi ích cho môi trường 

như góp phần ngăn chặn ô nhiễm, cải tạo đất, cải tạo chất lượng môi trường, … 

Các yếu tố thường được xem xét: 

- Bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đất; tránh được ô nhiễm nguồn đất 

cũng như về môi trường sinh thái do chế độ bón phân, sử dụng thuốc hóa học 

không cân đối và không hợp lý gây ra;  

  

Hình 6.3.1. Bón vôi cho đất Hình 6.3.2. Tăng độ mùn cho đất 

- Chất thải chăn nuôi là nguồn gây ô nhiễm nhiều nhất đến môi trường sống 

của con người và vật nuôi. Chất thải chăn nuôi có thành phần rất phức tạp, giàu 

chất hữu cơ, chứa nhiều vi sinh gây bệnh, là một trong những thành phần gây ô 

nhiễm tiềm tàng và  nghiêm trọng nhất đối với môi trường. Do đó, trang trại cần 

có biện pháp xử lý các chất thải trước khi đẩy ra môi trường xung quanh. 

  

Hình 6.3.3. Hầm biogas Hình 6.3.4. Mô hình xử lý nước thải 

- Việc sử dụng mô hình biogas để xử lý lượng chất thải phát sinh, giảm ô 

nhiễm môi trường. 
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Xây bể ngầm Hầm thu khí phụ Bể xử lý nước bằng 

thực vật thủy sinh 

Hình 6.3.5. Mô hình hệ thống biogas cải tiến xử lý tăng cường dịch thải 

  

Hình 6.3.6. Thu hồi khí bioga để chạy máy phát điện và đun nấu 

- Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất nông nghiệp... 

được sử dụng cân đối, hợp lý và hiệu quả sẽ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến 

môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn lương thực. 

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Hãy nêu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế. 

1.2. Trình bày các yếu tố cần xem xét khi đánh giá hiệu quả xã hội và hiệu 

quả đối với môi trường. 

2.  ài tậ  t ự   à  : 

Bài tập thực hành 6.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế cho một hoạt động 

trồng trọt/ chăn nuôi của trang trại (bài tập giả định). 
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C.   i   ớ 

1. Hiệu quả kinh tế phản ánh chất lượng hoạt động kinh tế và được xác 

định bởi tỷ số giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. 

2. Hiệu quả xã hội của trang trại phản ánh việc thực hiện được các mục tiêu 

chung tại địa phương.  

3. Hiệu quả môi trường phản ánh việc sản xuất kinh doanh không làm ô 

nhiếm môi trường, hoặc có thể mang lại các lợi ích cho môi trường như góp 

phần ngăn chặn ô nhiễm, cải tạo chất lượng môi trường, … 
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Bài 04. ĐỀ XUẤ             Â   CA     U QUẢ K       

Mã bài: MĐ06-04 

Mụ  tiêu:  

- Đề xuất được các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế; 

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm. 

A.   i du   

1.  ă    ườ   việ  quả  lý kế  oạ   sả  xu t ki   doa   

Sự biến động của thị trường đòi hỏi các trang trại phải có kế hoạch thể hiện 

tính linh hoạt và chủ động. Chỉ có trên cơ sở đó, trang trại mới  phát hiện được 

những thời cơ cần tận dụng hoặc những đe dọa có thể xảy ra để có biện pháp 

thích hợp.  

Trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cần phải chú ý các điểm sau: 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh phải gắn với thị trường: 

+ Các trang trại lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở điều tra, 

nghiên cứu nhu cầu trị trường và khai thác tối đa các thời cơ, các thuận lợi, các 

nguồn lực để sản xuất ra các sản phẩm với số lượng, chất lượng, chủng loại và 

thời hạn thích hợp.  

+ Việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phải làm tăng được thế mạnh của 

trang trại, giành ưu thế cạnh tranh trên thị trường. 

+ Kế hoạch phải thể hiện tính linh hoạt. 

- Khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phải tính đến vùng an toàn trong 

kinh doanh, hạn chế  rủi ro tới mức tối thiểu. 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh phải thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa kế 

hoạch dài hạn và các kế hoạch trung hạn, kế hoạch ngắn hạn. 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh phải có tính khả thi với mục đích đạt hiệu 

quả tối đa trong sản xuất kinh doanh. 

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cần có các chương trình, 

nhiệm vụ phân công cụ thể. 

2. Lựa   ọ  quyết  ị   sả  xu t ki   doa    ó  iệu quả  

- Cần xem xét phân tích và lựa chọn các phương án sản xuất có hiệu quả, 

có tính khả thi cao. 

- Tận dụng và phân bổ các nguồn lực của trang trại như vật tư, lao động, 

tiền vốn… một cách hợp lý để có thể giảm chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Cần xem xét sản xuất bao nhiêu sản phẩm và bán với giá nào thì đảm bảo 

hòa vốn bỏ ra, và bao nhiêu sản phẩm tiêu thụ trên mức đó để mang lại lợi 

nhuận.  
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3.    dụ    ô      ệ  kỹ t uật 

Một trong những lý do làm hiệu quả kinh tế ở các trang trại thấp là do thiếu 

kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Do vậy vấn đề nâng cao kỹ thuật, đổi mới công 

nghệ là vấn đề luôn được quan tâm ở các trang trại.  

Tuy nhiên, việc phát triển kỹ thuật công nghệ đòi hỏi phải có vốn đầu tư 

lớn, phải có thời gian dài và phải được xem xét kỹ lưỡng các vấn đề: 

- Dự đoán đúng cầu của thị trường về loại sản phẩm sản xuất ra. Đây là cơ 

sở để trang trại có những mục tiêu cụ thể trong đổi mới công nghệ. 

- Lựa chọn công nghệ phù hợp. Cần tránh việc nhập công nghệ lạc hậu, lỗi 

thời, tân trang lại, gây ô nhiễm môi trường,... 

- Đầu tư kỹ thuật công nghệ góp phần rút ngắn thời gian sản xuất, năng suất 

lao động có thể tăng lên, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Nghiên cứu kỹ thuật sử dụng máy móc thiết bị. Bên cạnh đó, công tác bảo 

quản máy móc thiết bị, đảm bảo cho máy móc luôn hoạt động đúng kế hoạch và 

tận dụng công suất của thiết bị máy móc cũng đóng vai trò không nhỏ vào việc 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung.  

  

Hình 6.4.1. Máy móc nông nghiệp 

- Đổi mới công nghệ phải đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, thực 

hiện tốt công tác kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm, tránh để cho những 

sản phẩm chất lượng kém ra tiêu thụ trên thị trường. 

- Định hướng sản xuất theo qui trình VietGAP, Global GAP, BMP…, tăng 

cường công nghệ sau thu hoạch để nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo an toàn 

thực phẩm cho nông sản.  

4.  iải quyết tốt mối qua   ệ với bên ngoài 

Hoạt động kinh doanh của trang trại muốn đạt hiệu quả cao cần tranh thủ 

tận dụng các lợi thế, hạn chế khó khăn của môi trường bên ngoài. Đó là: 
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- Giải quyết tốt mối quan hệ với khách hàng: vì khách hàng là người tiếp 

nhận sản phẩm, người tiêu dùng sản phẩm của trang trại. Khách hàng có được 

thỏa mãn thì sản phẩm mới được tiêu thụ. 

  

Hình 6.4.2. Khách hàng 

- Tạo ra sự tín nhiệm, uy tín trên thị trường đối với trang trại về chất lượng 

sản phẩm, tinh thần phục vụ,...  

- Giải quyết tốt mối quan hệ với các đơn vị tiêu thụ, đơn vị cung ứng vật tư. 

- Giải quyết tốt mối quan hệ với các tổ chức quảng cáo, các cơ quan tại địa 

phương,... thông qua các tổ chức này để mở rộng ảnh hưởng của trang trại, tạo 

cho khách hàng, người tiêu dùng biết đến sản phẩm của trang trại nhiều hơn. 

- Phát triển thông tin liên lạc với các tổ chức khác, với thị trường. 

- Hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật. 

- Có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên sinh thái: bảo vệ rừng đầu nguồn, 

chống sự ô nhiễm của bầu không khí, nguồn nước, sự bạc mầu của đất đai trong 

phát triển sản xuất kinh doanh... 

5.  iải   á  v  t ị t ườ   

- Cách thức bán hàng khôn khéo, thuyết phục được khách hàng, tạo niềm 

tin với khách hàng khi họ mua sản phẩm của trang trại. 

 

Người bán hàng phải vui vẻ, 

lịch sự, khiêm tốn, thật thà và có 

thái độ phục vụ tốt để giúp khách 

hàng lựa chọn và hài lòng với sản 

phẩm của mình. 

Hình 6.4.3. Người bán hàng  
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- Sử dụng các chính sách tăng, giảm giá hợp lý và đúng thời điểm. Có thể 

bán giá khác nhau vào đầu vụ, chính vụ và cuối vụ; người mua sĩ, mua số lượng 

nhiều được giảm giá nhiều hơn; đối với những sản phẩm có phân loại thì tương 

ứng mỗi loại một mức giá khác nhau, sản phẩm nào có chất lượng cao hơn thì 

giá cao hơn; giá còn có thể khác nhau vào thời điểm trong ngày.  

- Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp chịu sự chi phối của yếu tố thời 

tiết. Ví dụ: những sản phẩm mát được tiêu dùng nhiều trong mùa nóng, khi nhiệt 

độ cao. Ngược lại khi lạnh, nhiệt độ thấp thì nhu cầu loại sản phẩm đó giảm 

xuống. Vì vậy, trang trại cần sản xuất ra sản phẩm đáp ứng kịp thời và phù hợp 

với nhu cầu của thị trường. 

- Cải tiến chất lượng tạo ra những lợi ích mới của sản phẩm (ví dụ rau an 

toàn, rau sạch..). Hoặc là sản phẩm được phân loại và chỉ đưa ra thị trường 

những sản phẩm được người mua đánh giá là chất lượng tốt. 

- Các trang trại có thể cải thiện vấn đề tiêu thụ sản phẩm ở hai hình thức: 

(1) Thông qua việc liên kết với thương lái (có uy tín tại địa phương) để 

cung cấp sản phẩm ổn định. 

(2) Liên kết thành nhóm, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã: việc liên kết 

này có thể giảm các khâu trung gian trong tiêu thụ sản phẩm, vì nhờ liên kết này 

có thể có khối lượng sản xuất lớn đủ đáp ứng cho việc hợp đồng tiêu thụ với nhà 

máy chế biến hoặc các đại lý lớn hơn, tức là các trang trại liên kết để thực hiện 

chức năng của thương lái (thực tế ít thành công, hoặc kém bền vững, vì các 

nhóm thường không đủ năng lực, mối quan hệ, chi phí quản lý thường cao hơn 

so với thương lái).  

Cũng trên cơ sở liên kết này, có thể ký các hợp đồng cung cấp vật tư với 

các đại lý vật tư cấp 1 hoặc các công ty để hưởng giá ưu đãi hoặc nhận các 

khuyến mãi khi mua số lượng lớn hàng hóa, dịch vụ của các công ty. Liên kết 

nhóm cũng giúp việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tín dụng, pháp lý từ các cơ quan 

quản lý, cơ quan chuyên môn tốt hơn, nhất là đối với các hợp tác xã, câu lạc bộ, 

tổ hợp tác. 

6. Xây dự   t ư     iệu và   ỉ dẫ   ịa lý   o sả    ẩm 

- Thương hiệu là một tài sản vô hình vô cùng giá trị và lâu bền của người 

chủ sở hữu nó, được xây dựng, tích tụ một cách có ý thức trong quá trình phát 

triển của trang trại, gắn liền với thương hiệu là chất lượng sản phẩm và uy tín 

của trang trại. Thương hiệu có vai trò và ý nghĩa rất lớn góp phần quyết định 

thành công của trang trại và đảm bảo cho trang trại phát triển bền vững và lâu 

dài. 

- Ngày nay trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, 

các hàng hóa nông sản Việt Nam ngày càng tham gia vào quá trình quốc tế hóa. 

Vì vậy, đăng ký thương hiệu và xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam là 

một sự cần thiết. Việc đăng ký và xây dựng thương hiệu bảo đảm lợi ích cả cho 

người tiêu dùng và trang trại. Đối với người tiêu dùng, hàng hóa có đăng ký 
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thương hiệu đảm bảo độ tin cậy cao về mặt chất lượng sản phẩm, giúp cho việc 

lựa chọn sản phẩm dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và tránh sự rủi ro cho người 

mua. Đối với trang trại, đó là tài sản vô cùng quý giá đảm bảo khả năng cạnh 

tranh của trang trại, tạo được lòng tin, uy tín của mình đối với người tiêu dùng. 

Vì vậy, trong quá trình phát triển, thương hiệu sẽ trở thành vấn đề sống còn của 

trang trại. 

Ví dụ: Thương hiệu vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) do Hiệp hội Vải 

Thanh Hà xây dựng quy định rõ tên xuất xứ, đặc sản vải thiều Thanh Hà, xác 

định giống cây trồng, vùng địa lý, coi trọng khâu quy trình kỹ thuật sản xuất vải 

thiều truyền thống. 

- Đối với nông sản rất cần chỉ dẫn địa lý. Trong quá trình hội nhập, đây là 

một bộ phận cần thiết khách quan. Chỉ dẫn địa lý là quyền sở hữu trí tuệ, được 

dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ một khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ 

hay quốc gia cụ thể có danh tiếng, chất lượng hoặc các đặc tính riêng biệt, đặc 

thù do điều kiện tự nhiên hoặc con người của vùng địa lý đó quyết định. 

  

Vải thiều Thanh Hà Nước mắm Phú Quốc 

  

Thanh long Bình Thuận Bưởi Đoan Hùng 

Hình 6.4.4. Chỉ dẫn địa lý của một số sản phẩm 

- Chỉ dẫn địa lý chỉ dẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa được sản xuất ở 

một vùng nhất định và có những đặc trưng nhất định có được nhờ vùng sản xuất 
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đó. Chỉ dẫn địa lý có thể được sử dụng bởi tất cả những người sản xuất sản 

phẩm tại vùng được chỉ định mang chỉ dẫn địa lý và các sản phẩm của họ có 

chất lượng đặc thù. 

- Tên chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, trở thành tài sản chung của cộng đồng, 

vùng, thậm chí quốc gia, là di sản văn hóa nếu sản phẩm đó gắn với các truyền 

thống văn hóa.  

- Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý (xem phụ lục III).  

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Hãy nêu các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. 

1.2. Chọn câu trả lời Đúng/ Sai cho các nhận định dưới đây: 

1.2.1. Một trong những lý do làm hiệu quả kinh tế ở các trang trại thấp là 

do thiếu kỹ thuật, công nghệ hiện đại. 

 Đúng     Sai 

1.2.2. Trang trại thường xuyên cải tiến chất lượng sản phẩm có thể giúp 

cho khách hàng thấy hài lòng hơn từ đó có thể bán sản phẩm được nhiều hơn 

góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của trang trại. 

 Đúng     Sai 

1.2.3. Vì sản phẩm nông nghiệp thường có tính thời vụ do đó việc giảm giá 

sản phẩm phải được thực hiện thường xuyên ngay cả khi sản phẩm có nhu cầu 

cao. 

 Đúng     Sai 

2.  ài tậ  t ự   à  : 

Bài tập thực hành 6.4.1. Sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế ở 

bài  tập thực hành 6.3.1. Dựa trên các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận và nguồn lực của trang trại. Anh (chị) hãy tìm hiểu và đưa ra một số 

đề xuất để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. 

C.   i   ớ 

Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế: 

- Tăng cường việc quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Lựa chọn quyết định sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Áp dụng công nghệ, kỹ thuật.  

- Giải quyết tốt mối quan hệ với bên ngoài. 
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 ƯỚ   DẪ    Ả   DẠY M  ĐU  

 .  ị t í  tí      t  ủa mô  u : 

- Vị trí: Mô đun 06: “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” được bố trí 

học sau các mô đun khác trong chương trình sơ cấp của nghề “Quản lý trang trại”. 

Mô đun cũng có thể học độc lập hoặc song hành với các mô đun khác. 

- Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, mô đun này nên được 

tổ chức giảng dạy tại cơ sở đào tạo. 

  . Mụ  tiêu: 

- Kiến thức:  

+ Liệt kê được các khoản mục chi phí, doanh thu; 

+ Nêu được công thức tính doanh thu, lợi nhuận; 

+ Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và 

hiệu quả môi trường. 

- Kỹ năng:  

+ Thu thập và xử lý được các thông tin cần thiết cho việc đánh giá hiệu quả 

sản xuất kinh doanh; 

+ Tính toán được chi phí, doanh thu và lợi nhuận của trang trại; 

+ Xác định được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh phù 

hợp; 

+ Tổng hợp được kết quả sản xuất kinh doanh. 

- Thái độ:  

+ Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá hiệu quả sản xuất 

kinh doanh; 

+ Có thái độ nghiêm túc, tích cực, nhiệt tình trong quá trình thực hiện các 

công việc tại trang trại. 

   .   i du     í    ủa mô  u : 

Mã bài Tên bài 
Loại bài 

dạy 

Địa 

 iểm 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

MĐ6-01 

Tính toán 

chi phí và 

giá thành sản 

phẩm 

Tích hợp 

Phòng 

học, 

trang trại 

12 2 9 1 

MĐ6-02 Tính toán Tích hợp Phòng 8 2 5 1 
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Mã bài Tên bài 
Loại bài 

dạy 

Địa 

 iểm 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

doanh thu và 

lợi nhuận 

học, 

trang trại 

MĐ6-03 

Đánh giá 

hiệu quả 

hoạt động 

sản xuất 

kinh doanh 

Tích hợp 

Phòng 

học, 

trang trại 

12 4 7 1 

MĐ6-04 

Đề xuất biện 

pháp nâng 

cao hiệu quả 

kinh tế 

Lý thuyết 
Phòng 

học 
12 4 7 1 

Kiểm tra kết thúc mô đun 4 0 0 4 

C       48 12 28 8 

  .  ướ   dẫ  t ự   iệ  bài tậ  t ự   à   

* Nguồn lực cần thiết: 

- Phòng học cho 30 học viên. 

- Giáo trình dạy nghề mô đun “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh” 

trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Quản lý trang trại. Giáo án và 

tài liệu phát tay cho học viên. 

-  Địa điểm thực hành là phòng học, trang trại... 

- Thời điểm thực hiện: tùy thuộc vào đặc điểm và điều kiện cụ thể của cơ 

sở đào tạo, nên kết hợp với mùa vụ trồng và chăm sóc. 

- Một số thiết bị, dụng cụ, vật liệu khác: 

+ Phòng học có đủ bảng, bàn giáo viên, bàn ghế cho lớp học (30 học viên). 

+ Giấy A0, giấy A4. 

+ Bút dạ. 

+ Máy tính cá nhân. 

+ Băng dán giấy. 

* Yêu cầu đối với học viên: 

- Học viên đọc tài liệu trước. 

- Nghe giáo viên trình bày (hướng dẫn ban đầu). 
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- Chia nhóm trao đổi thảo luận câu hỏi, bài tập thực hành (5 người/ nhóm). 

4.1. Bài tập thực hành 6.1.1. Tính chi phí khấu hao cho tài sản cố định 

của một trang trại trồng trọt/ chăn nuôi (bài tập giả định). 

Mục tiêu: Tính toán được chi phí khấu hao cho TSCĐ đưa vào sản xuất 

kinh doanh. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ..., máy tính tay (nguồn lực 

này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/ nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Xác định chi phí khấu hao cho 

các loại thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động nuôi, trồng. 

Học viên tính toán và ghi lại kết quả trên giấy A0 và A4; từng nhóm trình 

bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các nội dung trên 

dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Thời gian hoàn thành: Mỗi nhóm có 60 phút chuẩn bị và 10 phút trình bày. 

Kết quả và sản phẩm: Mỗi nhóm có bản kết quả trên giấy A0 và A4. 

4.2. Bài tập thực hành 6.1.2. Tính toán chi phí sản xuất kinh doanh cho 

một trang trại trồng trọt/ chăn nuôi (bài tập giả định). 

Mục tiêu: Tính toán được chi phí sản xuất kinh doanh của một trang trại. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ..., máy tính tay (nguồn lực 

này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/ nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Xác định chi phí sản xuất kinh 

doanh của một trang trại. 

Học viên tính toán và ghi lại kết quả trên giấy A0 và A4; từng nhóm trình 

bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các nội dung trên 

dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Thời gian hoàn thành: 2 giờ. 

Kết quả và sản phẩm: Mỗi nhóm có bản kết quả trên giấy A0 và A4. 

4.3. Bài tập thực hành 6.2.1. Tính doanh thu và lợi nhuận cho một hoạt 

động trồng trọt/ chăn nuôi của trang trại (bài tập giả định). 

Mục tiêu: Tính toán được doanh thu và lợi nhuận cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh ở trang trại. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ..., máy tính tay (nguồn lực 

này sử dụng cho 1 nhóm). 
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Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/ nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Xác định doanh thu và lợi nhuận 

cho hoạt động nuôi, trồng. 

Học viên tính toán và ghi lại kết quả trên giấy A0 và A4; từng nhóm trình 

bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các nội dung trên 

dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Thời gian hoàn thành: Mỗi nhóm có 45 phút chuẩn bị và 10 phút trình bày. 

Kết quả và sản phẩm: Mỗi nhóm có bản kết quả trên giấy A0 và A4. 

4.4. Bài tập thực hành 6.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế cho một hoạt 

động trồng trọt/ chăn nuôi của trang trại (bài tập giả định). 

Mục tiêu: Đánh giá được hiệu quả kinh tế cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh ở trang trại. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ..., máy tính tay (nguồn lực 

này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/ nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Xác định mức sinh lợi trên vốn 

đầu tư và doanh thu bình quân 1 lao động . 

Học viên tính toán và ghi lại kết quả trên giấy A0 và A4; từng nhóm trình 

bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các nội dung trên 

dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Thời gian hoàn thành: Mỗi nhóm có 30 phút chuẩn bị và 10 phút trình bày. 

Kết quả và sản phẩm: Mỗi nhóm có bản kết quả trên giấy A0 và A4. 

4.5. Bài tập thực hành 6.4.1. Sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả kinh 

tế ở bài tập thực hành 6.3.1. Dựa trên các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận và nguồn lực của trang trại. Anh (chị) hãy tìm hiểu và đưa ra một số 

đề xuất để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Mục tiêu: Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh 

ở trang trại. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ..., máy tính tay (nguồn lực 

này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/ nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Học viên có thể thực hành tại 

các trang trại. Học viên thảo luận và ghi lại kết quả trên giấy A0 và A4; từng 

nhóm trình bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các nội 

dung trên dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

NhasachMienphi.com



36 

Thời gian hoàn thành: Mỗi nhóm có 45 phút chuẩn bị và 10 phút trình bày. 

Kết quả và sản phẩm: Mỗi nhóm có bản kết quả trên giấy A0 và A4. 

 . Yêu  ầu v   á    iá kết quả  ọ  tậ  

5.1. Đánh giá bài tập thực hành 6.1.1. Tính chi phí khấu hao cho tài sản 

cố định của một trang trại trồng trọt/ chăn nuôi (bài tập giả định). 

Tiêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Xác định được nguyên giá TSCĐ - Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, đặt câu hỏi, kiểm tra kết quả 

2. Xác định mức khấu hao TSCĐ - Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, kiểm tra kết quả 

3. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 

5.2. Đánh giá bài tập thực hành 6.1.2. Tính toán chi phí sản xuất kinh 

doanh cho một trang trại trồng trọt/ chăn nuôi (bài tập giả định). 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Liệt kê được các loại chi phí sản 

xuất kinh doanh 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, đặt câu hỏi, kiểm tra kết quả 

2. Xác định được chi phí sản xuất 

kinh doanh 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, kiểm tra kết quả 

3. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 

5.3. Đánh giá bài tập thực hành 6.2.1. Tính doanh thu và lợi nhuận cho 

một hoạt động trồng trọt/ chăn nuôi của trang trại (bài tập giả định). 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Xác định được doanh thu - Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, kiểm tra kết quả 

2. Xác định được lợi nhuận - Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, kiểm tra kết quả 

3. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 

5.4. Đánh giá bài tập thực hành 6.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế cho 

một hoạt động trồng trọt/ chăn nuôi của trang trại (bài tập giả định). 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 
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 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Xác định được các chỉ tiêu đánh 

giá hiệu quả kinh tế 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, đặt câu hỏi, kiểm tra kết quả 

2. Tính toán được hiệu quả kinh tế 

thông qua các chỉ tiêu 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, kiểm tra kết quả 

3. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 

5.5. Đánh giá bài tập thực hành 6.4.1. Sau khi có kết quả đánh giá hiệu 

quả kinh tế ở bài tập thực hành 6.3.1. Dựa trên các thông tin về doanh thu, 

chi phí, lợi nhuận và nguồn lực của trang trại. Anh (chị) hãy tìm hiểu và đưa 

ra một số đề xuất để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Đánh giá được hiệu quả kinh tế - Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, đặt câu hỏi 

2. Đề xuất biện pháp phù hợp và có 

cơ sở 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, đặt câu hỏi 

- So sánh kết quả giữa các nhóm để 

đánh giá 

3. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 
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  Ụ LỤC    

               

                   

THÔN 

 

C     ÒA XÃ     C Ủ    ĨA       AM 

Đ   lậ  -  ự do -  ạ     ú  

 

Số: 84/2008/QĐ-BNN       Hà Nội, ngày  28  tháng  7  năm 2008 

QUY   ĐỊ   

 a   à   Quy   ế   ứ     ậ  Quy t     t ự   à   sả  xu t  ô      iệ  

tốt ( iet A )   o  au  quả và   è a  toà  

 

     ƯỞ                                          

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và 

Thủy sản và Cục trưởng Cục Trồng trọt, 

QUY   ĐỊ  : 

Đi u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chứng nhận Quy 

trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an 

toàn”. 

Đi u 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng 

Công báo. 

Đi u 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông 

Lâm sản và Thủy sản; Cục trưởng Cục Trồng trọt; Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

K .      ƯỞ   

  Ứ   ƯỞ   

( ã ký) 

 ùi  á  ổ   
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NÔNG THÔN 

 

C     ÒA XÃ     C Ủ    ĨA       AM 

Đ   lậ  -  ự do -  ạ     ú  

 

QUY C   

C ứ     ậ  Quy t     t ự   à   sả  xu t  ô      iệ  tốt ( iet A ) 

  o  au  quả và   è a  toà  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN 

ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) 

 

C ư    I 

      QUY ĐỊ   C U   

Đi u 1:   ạm vi  i u   ỉ   và  ối tượ   á  dụ   

1. Quy chế này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong việc chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn. 

2.  Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chứng nhận và 

tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn. 

Đi u 2:  iải t í   từ   ữ 

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, 

quả và  chè an toàn là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, 

bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành. 

2. Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn (sau đây gọi là Tổ chức Chứng nhận) là 

tổ chức có đủ điều kiện theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chỉ định. 

3. Nhà sản xuất là cá nhân hoặc tổ chức sản xuất, sơ chế rau, quả, chè 

đăng ký chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) 

cho rau, quả và chè an toàn. 
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4. Chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn (sau đây gọi là chứng nhận VietGAP) là 

việc đánh giá và xác nhận việc thực hiện quy trình thực hành sản xuất rau, quả 

và chè của nhà sản xuất phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn. 

Đi u 3:   í   ứ     ậ   iet A  

Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận VietGAP trả chi phí cho việc chứng 

nhận theo thoả thuận với Tổ chức Chứng nhận. Chi phí đánh giá chứng nhận, 

thử nghiệm phải được thông báo công khai, minh bạch và bảo đảm không phân 

biệt đối xử.  

C ư       

K  M   A  C Ứ        VIETGAP 

Đi u 4.      t ứ  kiểm t a 

1. Kiểm tra lần đầu được thực hiện khi nhà sản xuất lần đầu tiên đăng 

ký kiểm tra và chứng nhận VietGAP. 

2. Kiểm tra lại được thực hiện khi nhà sản xuất được kiểm tra lần đầu 

nhưng chưa đủ điều kiện được chứng nhận VietGAP. 

3. Kiểm tra giám sát được thực hiện để kiểm tra việc duy trì quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của nhà sản xuất được chứng nhận VietGAP. 

Kiểm tra giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo 

trước). 

4. Kiểm tra đột xuất được thực hiện khi có một trong các trường hợp 

sau:  

a. Khi có khiếu nại về việc nhà sản xuất không tuân thủ quy trình thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt; 

b. Khi phát hiện sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo VietGAP 

không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; 

c. Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

5.  Kiểm tra nội bộ do nhà sản xuất tự thực hiện hoặc thuê kiểm tra viên để 

tự đánh giá thực hành sản xuất, ghi chép và lưu trữ hồ sơ theo Quy trình thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn. 

Đi u 5. Đă   ký   ứ     ậ   iet A  

1. Nhà sản xuất đáp ứng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP) cho rau, quả và  chè an toàn gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP 

về Tổ chức Chứng nhận. Hồ sơ đăng ký gồm: 

a. Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục 1 của Quy chế 

này. Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ 

chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa 

chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất); 

NhasachMienphi.com



41 

b. Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết 

kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản; 

c. Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định tại Điều 8 Quy chế này; 

2. Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ đăng ký, Tổ chức Chứng nhận xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho 

nhà sản xuất bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

3. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Tổ chức Chứng nhận 

thoả thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với nhà sản xuất. Hợp đồng 

cần bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của hai bên trong hoạt động chứng nhận 

VietGAP. 

Đi u 6. Kiểm t a   ứ     ậ   iet A  

1. Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi ký Hợp 

đồng Chứng nhận, Tổ chức Chứng nhận thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện 

kiểm tra lần đầu tại địa điểm sản xuất của nhà sản xuất theo trình tự, thủ tục như 

sau: 

a. Thông báo quyết định kiểm tra; 

b. Kiểm tra theo nội dung và phương pháp đánh giá tại Phụ lục 3 của 

Quy chế này; lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm 

theo quy định (nếu cần); 

c. Lập biên bản kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục 4 của Quy chế này; 

d. Thông báo kết quả kiểm tra cho nhà sản xuất. Trường hợp đại diện 

nhà sản xuất từ chối ký vào biên bản kiểm tra, biên bản vẫn có giá trị pháp lý khi 

có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Đoàn kiểm tra. 

2. Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm 

tra, Tổ chức Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho nhà sản xuất đủ 

điều kiện.  

Nếu nhà sản xuất chưa đủ điều kiện để chứng nhận VietGAP thì Tổ chức 

Chứng nhận thông báo sai lỗi cho nhà sản xuất để khắc phục trong một thời hạn 

nhất định. Sau khi khắc phục sai lỗi, nhà sản xuất gửi báo cáo khắc phục sai lỗi 

theo mẫu tại Phụ lục 2 của Quy chế này về Tổ chức Chứng nhận để kiểm tra lại. 

3. Giấy chứng nhận VietGAP phải có các nội dung bắt buộc sau (tham 

khảo mẫu tại Phụ lục 5 của Quy chế này): 

a. Tên, địa chỉ của Tổ chức Chứng nhận; 

b. Tên, địa chỉ của nhà sản xuất được chứng nhận. Trong trường hợp 

nhà sản xuất được chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì phải 

kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất); 

c. Phạm vi chứng nhận VietGAP: tên sản phẩm (tên loài), địa điểm 

sản xuất (kèm theo bản đồ giải thửa), diện tích sản xuất, số vụ sản xuất, sản 

lượng dự kiến trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận; 
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d.  Mã số chứng nhận VietGAP của nhà sản xuất theo quy định tại Phụ lục 

6 của Quy chế này;  

đ.  Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận. 

4. Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực không quá 01 (một) năm kể từ 

ngày cấp.  

Đi u 7. Kiểm t a  iám sát  

1. Tổ chức Chứng nhận kiểm tra giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc duy trì 

thực hiện VietGAP của nhà sản xuất. Tần suất kiểm tra giám sát được xác định 

căn cứ trên việc duy trì thực hiện Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn của nhà sản xuất. 

2. Thủ tục, nội dung kiểm tra giám sát thực hiện theo quy định tại Khoản 1 

Điều 6 của Quy chế này. 

3. Kết quả kiểm tra giám sát là căn cứ để Tổ chức Chứng nhận quyết định 

duy trì, cảnh cáo, đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quy trình thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt.  

Đi u 8. Kiểm t a   i b  

1. Nhà sản xuất phải tiến hành kiểm tra nội bộ ít nhất mỗi năm một 

lần để tự đánh giá sự phù hợp của thực hành sản xuất, ghi chép và lưu trữ hồ sơ  

theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và 

chè an toàn. 

2. Kiểm tra nội bộ phải thực hiện theo bảng kiểm tra đánh giá tại Phụ 

lục 3 và phải ghi chép rõ các sai lỗi và hành động khắc phục (nếu có).  

3. Nhà sản xuất phải lưu trữ và báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ khi có 

yêu cầu của tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đi u 9.   ay  ổi  bổ su     ia  ạ    ứ     ậ   iet A  

1. Trước khi Giấy chứng nhận VietGAP hết hiệu lực 01 (một) tháng, 

nhà sản xuất có yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận phải đăng ký gia hạn với Tổ 

chức Chứng nhận.  

2. Khi có yêu cầu thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận VietGAP, nhà 

sản xuất phải đăng ký với Tổ chức Chứng nhận các nội dung đề nghị thay đổi, 

bổ sung kèm theo các tài liệu liên quan (nếu có). 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký gia 

hạn, thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận VietGAP của nhà sản xuất, Tổ chức 

Chứng nhận có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và thông báo bằng văn 

bản cho nhà sản xuất; trong trường hợp không chấp nhận đề nghị thay đổi, bổ 

sung phải nêu rõ lý do. 

 Đi u 10. Cô   bố sả    ẩm  ượ  sả  xu t t eo  iet A  
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1. Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP gửi hồ sơ công bố sản 

phẩm được sản xuất theo VietGAP đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

nơi nhà sản xuất đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ bao gồm: 

a.   Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP theo mẫu tại Phụ 

lục 7 của Quy chế này;  

b. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VietGAP. 

2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ; 

nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Thông 

báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP theo mẫu tại Phụ 

lục 8 của Quy chế này tới nhà sản xuất.  

3. Hồ sơ công bố được lưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

nhà sản xuất để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra. 

Đi u 11.   u  oạ    k ai báo xu t xứ 

1. Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP lập giấy khai báo xuất 

xứ cho từng lô sản phẩm được chứng nhận VietGAP khi xuất bán sản phẩm. 

Giấy khai báo xuất xứ  phải có các nội dung sau (tham khảo mẫu tại Phụ lục 9 

của Quy chế này): tên sản phẩm, khối lượng, tên, địa chỉ, mã số chứng nhận của 

nhà sản xuất; số giấy chứng nhận VietGAP, ngày cấp và tên Tổ chức Chứng 

nhận; tên, địa chỉ nơi mua sản phẩm; ngày xuất bán sản phẩm. 

2. Giấy khai báo xuất xứ được lập làm 02 (hai) bản: 01 (một) bản được 

chuyển kèm theo lô sản phẩm trong quá trình lưu thông; 01 (một) bản lưu tại 

nhà sản xuất. 

 Đi u 12. Sử dụ   lo o  iet A  

Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP được Tổ chức Chứng 

nhận uỷ quyền bằng văn bản về việc sử dụng logo VietGAP hoặc logo của Tổ 

chức Chứng nhận theo quy định.  

C ư        

C Ỉ ĐỊ    Ổ C ỨC C Ứ        

Đi u 13. Đi u kiệ   ối với  ổ   ứ  C ứ     ậ  

1. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận 

nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a. Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh 

giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận 

không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá; 

b.  Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình 

chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân 

thủ quy định của Quy chế này; 
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c.  Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử 

nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định 

về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm; 

d.  Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và 

tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP; 

đ. Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có 

kinh nghiệm công tác từ  03 (ba) năm trở lên. 

2. Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc 

ISO/IEC Guide 65:1996 –  êu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ 

thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng 

nhận. 

Đi u 14.       tự  t ủ tụ   ă   ký và   ỉ  ị    ổ   ứ  C ứ     ậ  

1. Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận được quy định như sau: 

a. Trường hợp Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động tại 02 (hai) tỉnh, 

thành phố trở lên, Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản thành lập Hội đồng đánh giá, chỉ định Tổ chức 

Chứng nhận. 

b. Trường hợp Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động tại 01 (một) tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Cơ 

quan chỉ định Tổ chức chứng nhận.  

2. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này gửi Hồ 

sơ đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức Chứng nhận về Cơ quan chỉ 

định. Hồ sơ bao gồm: 

a. Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục 

10 của Quy chế này; 

b. Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; 

c. Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động 

chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế này; 

d.  Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP; 

đ.  Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu 

có). 

3. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được 

hồ sơ đăng ký, Cơ quan chỉ định xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ 

chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

4. Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập 

đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định 
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chỉ định Tổ chức Chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện  quy 

định tại Điều 13 của Quy chế này. 

Trường hợp tổ chức đăng ký không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Tổ 

chức chỉ định phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do. 

Hồ sơ đăng ký được lưu tại Cơ quan chỉ định và Tổ chức Chứng nhận để 

làm căn cứ thẩm tra, kiểm tra. 

5. Thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định không quá 03 (ba) năm. Tổ 

chức Chứng nhận khi có yêu cầu thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định phải thực 

hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn theo quy định tại Khoản 1 và 2 

Điều này. 

Đi u 15. Kiểm t a  iám sát  oạt       ủa  ổ   ứ  C ứ     ậ  

1. Định kỳ 1 năm/lần hoặc đột xuất, Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp 

với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện kiểm tra giám 

sát hoạt động của Tổ chức Chứng nhận trong phạm vi cả nước, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Tổ chức 

Chứng nhận trong phạm vi 01 (một) tỉnh. 

2. Kiểm tra giám sát được thực hiện tại Tổ chức chứng nhận và tại ít 

nhất 01 (một) nhà sản xuất được Tổ chức Chứng nhận cấp Giấy chứng nhận 

VietGAP. Kết quả kiểm tra giám sát là căn cứ để Cơ quan chỉ định quyết định 

duy trì, cảnh cáo, hoặc thu hồi Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận.  

C ư       

XỬ LÝ      ẠM 

Đi u 16. Xử lý vi   ạm  ủa   à sả  xu t  

1. Hình thức xử lý vi phạm đối với nhà sản xuất được cấp Giấy chứng 

nhận VietGAP gồm: cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận VietGAP. 

2. Tổ chức Chứng nhận cảnh cáo bằng văn bản đến nhà sản xuất khi 

phát hiện nhà sản xuất có bất kỳ sai lỗi nào không tuân thủ VietGAP. Khi bị 

cảnh cáo, nhà sản xuất phải thoả thuận với Tổ chức Chứng nhận về thời hạn 

khắc phục sai lỗi và phải có hành động khắc phục đúng thời hạn. Sau khi khắc 

phục sai lỗi, nhà sản xuất phải gửi thông báo bằng văn bản về Tổ chức Chứng 

nhận. 

3. Trường hợp nhà sản xuất bị cảnh cáo không có hành động khắc 

phục sai lỗi đúng thời hạn, Tổ chức Chứng nhận ra Quyết định đình chỉ chứng 

nhận VietGAP và quy định thời hạn để nhà sản xuất khắc phục sai lỗi. Thời hạn 

để khắc phục sai lỗi không quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm Quyết định đình 

chỉ chứng nhận VietGAP có hiệu lực. 

4. Nhà sản xuất bị Tổ chức Chứng nhận ra Quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận VietGAP trong những trường hợp sau đây: 

a. Không có hành động khắc phục sai lỗi đúng thời hạn sau khi bị 

đình chỉ chứng nhận VietGAP; 
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b. Từ chối kiểm tra giám sát của Tổ chức Chứng nhận; 

c. Xin hoãn kiểm tra giám sát của Tổ chức Chứng nhận 02 (hai) lần 

liên tiếp không có lý do chính đáng; 

d. Sử dụng logo VietGAP không đúng với nội dung văn bản uỷ quyền 

sử dụng logo VietGAP.  

5. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

VietGAP có hiệu lực, nhà sản xuất không được chứng nhận VietGAP. 

Đi u 17. Xử lý vi   ạm  ủa  ổ   ứ  C ứ     ậ  

Cơ quan chỉ định ra Quyết định thu hồi Quyết định chỉ định Tổ chức chứng 

nhận VietGAP trong những trường hợp sau: 

1. Tổ chức Chứng nhận không đáp ứng điều kiện theo quy định tại 

Điều 13 Quy chế này. 

2. Kết quả kiểm tra giám sát của Cơ quan chỉ định cho thấy Tổ chức 

Chứng nhận không đảm bảo đúng thực tế, trung thực, khách quan trong hoạt 

động kiểm tra, chứng nhận. 

Trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi quyết định 

chỉ định hoạt động chứng nhận VietGAP, Tổ chức Chứng nhận không được hoạt 

động chứng nhận VietGAP. 

C ư    V 

   C      M    QUYỀ   Ạ  

Đi u 18.   á     iệm và quy    ạ   ủa   à sả  xu t  

1. Trách nhiệm: 

a.  Thực hiện đúng thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP và 

chấp hành việc kiểm tra theo Quy chế này; 

b.  Thực hiện Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP 

theo đúng phạm vi được chứng nhận. Khi có thay đổi ảnh hưởng đến Quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, phải thông báo ngay cho Tổ chức Chứng 

nhận để theo dõi, giám sát; 

c.  Có hành động khắc phục sai lỗi đúng thời hạn khi bị cảnh cáo hoặc 

đình chỉ chứng nhận VietGAP; 

d. Sử dụng logo VietGAP theo đúng nội dung trong văn bản ủy quyền sử 

dụng logo VietGAP; 

đ. Trả chi phí cho Tổ chức Chứng nhận thực hiện chứng nhận VietGAP 

theo quy định tại Điều 3 Quy chế này; 

e. Chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm được công bố sản xuất 

theo VietGAP. 

g. Khi phát hiện lô sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: 

phải tạm dừng phân phối lô sản phẩm, thu hồi sản phẩm nếu đã đưa ra lưu thông 
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trên thị trường, điều tra nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm và tiến hành 

biện pháp khắc phục đồng thời ghi chép trong hồ sơ. Trường hợp không khắc 

phục được nguy cơ gây mất an toàn, phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và Tổ chức Chứng nhận để có biện pháp xử lý phù hợp. 

2. Quyền hạn: 

a. Được bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết quả kiểm tra của đoàn 

kiểm tra; 

b. Khiếu nại về kết quả kiểm tra, chứng nhận VietGAP theo quy định của 

pháp luật; 

c. Được sử dụng mã số chứng nhận VietGAP để quảng bá thương hiệu sản 

phẩm. 

Đi u 19.   á     iệm và quy    ạ   ủa  ổ   ứ  C ứ     ậ  

1. Trách nhiệm: 

 a. Thực hiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo đúng quy định tại Quy 

chế này; 

b. Trên cơ sở trình tự, thủ tục kiểm tra, chứng nhận VietGAP cho rau, quả, 

chè an toàn tại Quy chế này, xây dựng chi tiết trình tự, thủ tục kiểm tra, chứng 

nhận VietGAP cho từng sản phẩm cụ thể và thông báo cho các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan; 

c. Bảo đảm tính khách quan và công bằng trong hoạt động chứng nhận 

VietGAP; 

d. Bảo mật các thông tin, số liệu, kết quả đánh giá sự phù hợp trong quá 

trình thực hiện kiểm tra, chứng nhận, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền yêu cầu; 

đ. Không trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp các dịch vụ tư vấn về VietGAP 

cho nhà sản xuất đăng ký chứng nhận VietGAP; 

e.  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chứng nhận VietGAP; 

g.  Định kỳ hàng tháng báo cáo về Cơ quan chỉ định việc cấp, cảnh cáo, 

đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận VietGAP; 

h. Thông báo cho Cơ quan chỉ định khi có thay đổi ảnh hưởng tới năng lực 

hoạt động chứng nhận VietGAP trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có sự 

thay đổi.  

2. Quyền hạn: 

a. Cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận VietGAP 

theo quy định tại Quy chế này; 

b. Giám sát việc thực hiện Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

của nhà sản xuất được cấp chứng nhận VietGAP trong phạm vi chứng nhận. 

Đi u 20.   á     iệm và quy    ạ   ủa Cụ    ồ   t ọt 
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1. Trách nhiệm: 

a. Thực hiện đúng thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đánh giá, chỉ định 

Tổ chức Chứng nhận theo quy định tại Quy chế này; 

b. Bảo đảm tính khách quan và công bằng trong hoạt động đánh giá 

chỉ định Tổ chức chứng nhận; 

c. Bảo mật các thông tin, số liệu trong quá trình thực hiện kiểm tra, 

đánh giá Tổ chức Chứng nhận; 

d. Công bố trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách Tổ chức 

Chứng nhận, danh sách nhà sản xuất được cấp, bị cảnh cáo, đình chỉ, thu hồi 

Giấy chứng nhận VietGAP trong phạm vi cả nước; 

đ. Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm tra, chứng nhận VietGAP cho các Tổ 

chức Chứng nhận; 

e. Giải quyết khiếu nại liên quan đến chứng nhận VietGAP theo quy 

định của pháp luật. 

2. Quyền hạn: 

a. Cấp, duy trì, cảnh cáo hoặc thu hồi Quyết định chỉ định Tổ chức 

Chứng nhận theo quy định; 

b. Giám sát hoạt động kiểm tra, chứng nhận VietGAP của Tổ chức 

Chứng nhận. 

Đi u 21.   á     iệm và quy    ạ   ủa Cụ  Quả  lý C  t lượ    ô   

Lâm sả  và   uỷ sả  

1. Phối hợp với Cục Trồng trọt trong đánh giá, chỉ định, giám sát hoạt 

động kiểm tra, chứng nhận VietGAP của Tổ chức Chứng nhận. 

2. Tham gia đào tạo, tập huấn về kiểm tra, chứng nhận VietGAP cho 

các Tổ chức Chứng nhận và nhà sản xuất. 

Đi u 22.   á     iệm và quy    ạ   ủa Sở  ô      iệ  và   át t iể  

Nông thôn 

1. Trách nhiệm: 

a. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý cơ sở, vùng sản 

xuất rau, quả và chè theo VietGAP trong địa bàn quản lý; 

b. Hướng dẫn xây dựng tổ chức liên kết (tổ hợp tác, hợp tác xã,…) trong 

sản xuất rau, quả và chè theo VietGAP; 

c. Thực hiện đúng thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đánh giá, chỉ định Tổ 

chức Chứng nhận; giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm tra, chứng nhận 

VietGAP của Tổ chức Chứng nhận theo quy định tại Quy chế này; 

d. Tiếp nhận và ra thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm được sản xuất 

theo VietGAP; 
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đ. Định kỳ hàng tháng báo cáo danh sách Tổ chức Chứng nhận, danh sách 

nhà sản xuất được cấp, cảnh cáo, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận VietGAP về 

Cục Trồng trọt; 

e. Công bố trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách Tổ chức Chứng 

nhận, danh sách nhà sản xuất được cấp, bị cảnh cáo, đình chỉ, thu hồi Giấy 

chứng nhận VietGAP trong phạm vi quản lý.  

2. Quyền hạn: 

a. Cấp, thu hồi Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận theo quy 

định; 

b. Giám sát hoạt động kiểm tra, chứng nhận VietGAP của Tổ chức 

Chứng nhận. 

Đi u  23. Đi u k oả  t i  à   

Trong quá trình thực hiện, tổ chức, cá nhân nếu có vấn đề vướng mắc, phát 

sinh liên quan đến hoạt động chứng nhận VietGAP cần phản ánh về Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời giải quyết. 

 

K .      ƯỞ   

                                                                                               Ứ   ƯỞ   

                     ( ã ký) 

                                                                                              ùi  á  ổ   
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  Ụ LỤC     

MẪU   ẤY ĐĂ   KÝ C Ứ          E  A  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

C        XÃ     C Ủ    ĨA       AM 

Đ   lậ  -  ự do -  ạ     ú  

  ẤY ĐĂ   KÝ C Ứ          E  A  

Kính gửi:  Tổ chức Chứng nhận 

- Tên nhà sản xuất:…………………………………………………… 

- Địa chỉ:…………………………………………………………………. 

- Số điện thoại:………………………… Fax: (nếu có)…………………. 

 Sau khi nghiên cứu Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt  (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn ban hành kèm theo 

Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi xin đăng ký kiểm tra chứng 

nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho mô hình: 

      Trang trại                                 

      Hợp tác xã (tổ hợp tác,...)                                                    

- Diện tích sản xuất: ……….m2
 hoặc ha 

- Địa điểm: thôn……………………..xã, (phường)……………………….. 

                     huyện(quận)……………..tỉnh/thành phố……………………. 

- Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP  …………………………… 

- Sản lượng dự kiến: …. ….. kg hoặc tấn/đơn vị thời gian 

- Phạm vi sản xuất: ...................................................................................... 

Đề nghị Tổ chức Chứng nhận kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận VietGAP. 

Tài liệu kèm theo: 

- Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, 
bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản (nếu 

có); 

- Kết quả kiểm tra nội bộ; 

- Danh sách thành viên hợp tác xã (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản 
xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có).  

……, ngày… tháng…năm……                                                                                 

Đại diệ    à sả  xu t 

                           (Ký tên và đóng dấu nếu có)
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  Ụ LỤC    I 

 Ả   C Ỉ   ÊU K  M   A     ƯỚ   DẪ  Đ        

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

 .  Ả   C Ỉ   ÊU K  M   A      ƯƠ        Đ       : 

 

TT C ỉ tiêu Mứ     Yêu  ầu t eo  iet A    ư      á   á    iá 

 1. Đá    iá và lựa   ọ  vù   sả  

xu t 

   

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 Vùng sản xuất phù hợp với quy hoạch 

của Nhà nước và địa phương đối với loại 

cây trồng dự kiến sản xuất.  

Kiểm tra quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 

2.  Đã đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá học, 

sinh vật, vật lý do vùng sản xuất có thể 

gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa?  

A Vùng sản xuất không có mối nguy về ô 

nhiễm hoá học, sinh vật, vật lý đối với 

sản phẩm vượt quá mức giới hạn cho 

phép theo quy định.  

Kiểm tra số liệu phân tích 

ô nhiễm hoặc kiểm tra thực 

địa. 

3.  Đã có đủ cơ sở khoa học để có thể khắc 

phục hoặc giảm nguy cơ ô nhiễm hoá 

học, sinh vật, vật lý chưa? 

B Có đủ cơ sở khoa học để khắc phục hoặc 

giảm nguy cơ ô nhiễm hoá học, sinh vật, 

vật lý. 

Kiểm tra số liệu phân tích 

ô nhiễm hoặc kiểm tra thực 

địa. 

 2. iố   và  ố    é     
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TT C ỉ tiêu Mứ     Yêu  ầu t eo  iet A    ư      á   á    iá 

4.  Đã có hồ sơ ghi lại đầy đủ các biện 

pháp xử lý về giống và gốc ghép tự sản 

xuất chưa? 

B Lập hồ sơ về giống và gốc ghép theo 

biểu mẫu quy định trong VietGAP. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

5.  Trong trường hợp phải mua, đã có hồ sơ 

ghi lại đầy đủ nguồn gốc về giống và 

gốc ghép chưa? 

B Lập hồ sơ về giống và gốc ghép theo 

biểu mẫu quy định trong VietGAP. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

 3. Quả  lý   t và  iá t ể    

6.  Đã tiến hành hàng năm công tác phân 

tích, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn về 

hoá học, sinh vật, vật lý trong đất và giá 

thể của vùng sản xuất có thể gây nhiễm 

bẩn sản phẩm chưa?    

A Kết quả phân tích mối nguy về hoá học, 

sinh học, vật lý trong đất và giá thể của 

vùng sản xuất không vượt quá mức tối đa 

cho phép theo quy định. 

Kiểm tra số liệu phân tích 

hoặc kiểm tra thực địa. 

7.  Đã có biện pháp chống xói mòn và 

thoái hoá đất không? 
B Có biện pháp phù hợp để chống xói mòn 

và thoái hoá đất trồng được ghi chép và 

lưu trong hồ sơ. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

8.  Có chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm đất, 

nguồn nước trong vùng sản xuất không?   

B Không chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm 

nguồn đất, nước trong vùng sản xuất. 

Kiểm tra thực địa. 

9.  Nếu có chăn thả vật nuôi, đã có biện 

pháp xử lý để bảo đảm không làm ô 

nhiễm môi trường và sản phẩm chưa?  

A Có chuồng trại và biện pháp xử lý chất 

thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi 

trường và sản phẩm sau khi thu hoạch. 

Kiểm tra thực địa. 
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TT C ỉ tiêu Mứ     Yêu  ầu t eo  iet A    ư      á   á    iá 

 4.   â  bó  và    t   ụ  ia    

10.  Đã đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá học, 

sinh vật, vật lý có thể gây nhiễm bẩn 

sản phẩm từ việc sử dụng phân bón và 

chất phụ gia chưa?  

B Phương pháp, kết quả đánh giá nguy cơ ô 

nhiễm hoá học, sinh vật, vật lý có thể gây 

nhiễm bẩn sản phẩm từ việc sử dụng 

phân bón và chất phụ gia được ghi chép 

và lưu giữ trong hồ sơ. 

Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng 

vấn tổ chức, cá nhân. 

11.  Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong 

danh mục được phép kinh doanh tại 

Việt Nam phải không? 

A Sử dụng các loại phân bón có trong danh 

mục được phép kinh doanh tại Việt Nam. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

12.  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 Sử dụng các loại phân hữu cơ đã qua xử 

lý (ủ hoai mục). Trường hợp phân hữu cơ 

được xử lý tại chỗ, phải ghi lại thời gian 

và phương pháp xử lý. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

13.  Dụng cụ, nơi trộn và lưu giữ phân bón 

và chất phụ gia đã được bảo dưỡng, giữ 

vệ sinh nhằm giảm nguy cơ gây ô 

nhiễm phải không? 

A Dụng cụ sau khi bón phân phải được vệ 

sinh và bảo dưỡng thường xuyên 

Nơi trộn và lưu giữ phân bón và chất phụ 

gia được xây dựng và bảo dưỡng để đảm 

bảo giảm nguy cơ gây ô nhiễm vùng sản 

xuất và nguồn nước. 

Kiểm tra thực địa. 

14.  Đã ghi chép và lưu vào hồ sơ khi mua 

và sử dụng phân bón và chất phụ gia 
A Ghi chép và lưu giữ hồ sơ mua và sử 

dụng phân bón và chất phụ gia. 

Kiểm tra hồ sơ. 
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TT C ỉ tiêu Mứ     Yêu  ầu t eo  iet A    ư      á   á    iá 

chưa? 

 5.  ướ  tưới    

15.  Chất lượng nước tưới và nước sử dụng 

sau thu hoạch cho sản xuất đã đảm bảo 

theo tiêu chuẩn hiện hành chưa? 

A Kết quả phân tích chất lượng nước tưới 

và nước sử dụng sau thu hoạch phù hợp 

với tiêu chuẩn hiện hành. 

Kiểm tra kết quả phân tích 

mẫu nước do phòng kiểm 

nghiệm được công nhận 

hoặc chỉ định tiến hành. 

16.  Đã lưu vào hồ sơ các đánh giá nguy cơ 

ô nhiễm hoá chất và sinh học từ nguồn 

nước sử dụng chưa? 

A Phương pháp xử lý, kết quả đánh giá 

nguy cơ ô nhiễm hoá chất và sinh học từ  

nguồn nước sử dụng được ghi chép và 

lưu trong hồ sơ. 

Kiểm tra hồ sơ . 

 6. Sử dụ    oá    t  t uố  bảo vệ 

t ự  vật 

   

17.  Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động đã 

được tập huấn về hoá chất, thuốc bảo vệ 

thực vật và cách sử dụng chưa? 

B Tổ chức, cá nhân được tập huấn về hoá 

chất và cách sử dụng hoá chất. 

Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng 

vấn . 

18.  Người lao động sử dụng hay hướng dẫn 

sử dụng hoá chất đã được huấn luyện 

chưa? 

A Người lao động được tập huấn về cách sử 

dụng hoá chất 

Phỏng vấn và kiểm tra 

thực địa. 

19.  Có áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh 

tổng hợp (IPM) và quản lý cây trồng 
C Nên áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh 

tổng hợp (IPM) và quản lý cây trồng tổng 

Kiểm tra hồ sơ và phỏng 

vấn. 
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tổng hợp (ICM) không? hợp (ICM). 

20.  Hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 

sinh học mua có trong danh mục được 

phép sử dụng không? 

A Hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 

sinh học có trong Danh mục được phép 

sử dụng. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

21.  Có mua các loại hoá chất, thuốc bảo vệ 

thực vật, thuốc sinh học từ các cửa hàng 

có giấy phép kinh doanh không? 

B Mua các loại hoá chất, thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc sinh học từ cửa hàng có giấy 

phép kinh doanh. 

Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng 

vấn. 

22.  Có sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực 

vật đúng theo hướng dẫn ghi trên nhãn 

không? 

A 

 

Sử dụng hoá chất theo đúng hướng dẫn 

ghi trên nhãn hoặc hướng dẫn của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng 

vấn.. 

23.  Đã lập nhật ký và hồ sơ theo dõi việc sử 

dụng và xử lý hoá chất, thuốc bảo vệ 

thực vật chưa?  

A 

 

Lập, ghi chép và lưu giữ đầy đủ hố sơ sử 

dụng và xử lý hoá chất. 

Kiểm tra hồ sơ. 

24.  Kho chứa, cách sắp xếp, bảo quản, sử 

dụng và xử lý các loại hoá chất đã được 

thực hiện đúng như VietGAP đã hướng 

dẫn chưa? 

A Kho chứa hoá chất, cách sắp xếp, bảo 

quản, sử dụng và xử lý các loại hoá chất 

được thực hiện theo hướng dẫn của 

VietGAP. 

Kiểm tra thực địa. 

25.  Các loại nhiên liệu xăng, dầu, và hoá 

chất khác có được bảo quản riêng ở nơi 

phù hợp không? 

B Các loại nhiên liệu xăng, dầu và hoá chất 

được bảo quản riêng ở nơi phù hợp. 

Kiểm tra thực địa. 
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26.  Có tiến hành kiểm tra thường xuyên kho 

hoá chất để loại bỏ các hoá chất đã hết 

hạn sử dụng, bị cấm sử dụng không?  

B Có quy định kiểm tra định kỳ kho hoá 

chất để loại bỏ hoá chất hết hạn sử dụng 

hoặc bị cấm sử dụng. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

27.  Khi thay thế bao bì, thùng chứa có ghi 

đầy đủ tên hoá chất, hướng dẫn sử dụng 

như bao bì, thùng chứa gốc không?  

A Khi thay thế bao bì, thùng chứa hoá chất 

ghi đầy đủ tên hoá chất, hướng dẫn sử 

dụng như bao bì, thùng chứa gốc. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

28.  Việc tiêu huỷ hoá chất và bao bì có 

được thực hiện đúng theo quy định của 

nhà nước không? 

B Tiêu huỷ hoá chất và bao bì theo quy 

định của nhà nước. 

Kiểm tra hồ sơ và phỏng 

vấn. 

29.  Có thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện quy trình sản xuất và dư lượng hoá 

chất không?  

B Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc 

thực hiện quy trình sản xuất và lấy mẫu 

kiểm tra dư lượng hoá chất trong sản 

phẩm tại phòng kiểm nghiệm được công 

nhận hoặc chỉ định. Kết quả phân tích dư 

lượng hoá chất không vượt quá mức giới 

hạn tối đa theo quy định. 

Kiểm tra hồ sơ và phỏng 

vấn. 

 7A.   u  oạ   và xử lý sau t u  oạ   

( ối với  au  quả) 

   

30.  Việc thu hoạch sản phẩm có đúng thời 

gian cách ly không? 
A Thu hoạch sản phẩm đúng thời gian cách 

ly. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 
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31.  Dụng cụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

sản phẩm có bảo đảm sạch sẽ, an toàn 

và phù hợp không?  

A Dụng cụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản 

phẩm được vệ sinh, bảo dưỡng thường 

xuyên. 

Kiểm tra thực địa. 

32.  Có tuân thủ việc không để sản phẩm 

tiếp xúc trực tiếp với đất không?  
A Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với 

đất. 

Kiểm tra thực địa. 

33.  Khu vực sơ chế, đóng gói và bảo quản 

sản phẩm có được cách ly với các kho, 

bãi chứa hoá chất hay các vật tư khác 

không?  

A Khu vực sơ chế, đóng gói và bảo quản 

sản phẩm được cách ly với kho chứa hoá 

chất và vật tư khác. 

Kiểm tra thực địa. 

34.  Có sử dụng nguồn nước sạch để rửa sản 

phẩm sau thu hoạch không? 
A Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước 

để rửa sản phẩm sau thu hoạch phù hợp 

với quy định hiện hành. 

Kiểm tra thực địa và kết 

quả phân tích mẫu nước.  

35.  Sản phẩm có được sơ chế, phân loại và 

đóng gói đúng qui định để đảm bảo 

không gây nhiễm bẩn hay không? 

A Sản phẩm được sơ chế, phân loại và đóng 

gói đảm bảo không gây nhiễm bẩn. 

Kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm 

tra thực địa. 

36.  Việc sử dụng hoá chất để xử lý sản 

phẩm sau thu hoạch đã thực hiện đúng 

quy định sử dụng an toàn hoá chất 

không?  

A Thực hiện đúng quy định sử dụng an toàn 

hoá chất trong sử dụng hoá chất để xử lý 

sản phẩm sau thu hoạch. 

Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng 

vấn. 

37.  Có nghiêm chỉnh thực hiện điều kiện an 

toàn vệ sinh, bảo vệ bóng đèn nơi khu 
B Có biện pháp bảo vệ bóng đèn tại khu Kiểm tra thực địa. 
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vực sơ chế chưa?   vực sơ chế. 

38.  Nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ có được 

thường xuyên vệ sinh không? 
B Có quy định vệ sinh thường xuyên nhà 

xưởng, thiết bị, dụng cụ tại nơi sơ chế. 

Kiểm tra thực địa hoặc 

phỏng vấn. 

39.  Gia súc, gia cầm có được cách ly khỏi 

khu vực sơ chế không?   
A Có biện pháp cách ly gia súc, gia cầm 

khỏi khu vực sơ chế. 

Kiểm tra thực địa. 

40.  Đã có biện pháp ngăn chặn các loài sinh 

vật lây nhiễm trong và ngoài khu vực  

sơ chế, đóng gói chưa? 

A Có biện pháp ngăn chặn sinh vật lây 

nhiễm trong và ngoài khu vực sơ chế, 

đóng gói. 

Kiểm tra thực địa. 

41.  Đã ghi chú bả, bẫy để phòng trừ dịch 

hại và đảm bảo không làm ô nhiễm sản 

phẩm chưa? 

B Có ghi chú bả, bẫy để phòng trừ dịch hại. Kiểm tra thực địa.  

42.  Đã thiết kế và xây dựng nhà vệ sinh ở 

những vị trí phù hợp và ban hành nội 

quy vệ sinh cá nhân chưa? 

B 

 

Có nhà vệ sinh cá nhân và trang thiết bị 

cần thiết để đảm bảo vệ sinh cho người 

lao động. Có quy định vệ sinh cá nhân. 

Kiểm tra thực địa và phỏng 

vấn. 

43.  Các loại hoá chất, chế phẩm, màng sáp 

sử dụng sau thu hoạch có được Nhà 

nước cho phép sử dụng không? 

A Chỉ sử dụng hoá chất, chế phẩm, màng 

sáp được phép sử dụng. 

Kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm 

tra thực địa. 

44.  Chất lượng nước sử dụng sau thu hoạch 

có đúng với qui định không? 
A Kết quả phân tích nước sử dụng sau thu 

hoạch phù hợp với quy định hiện hành. 

Kiểm tra kết quả phân tích 

mẫu nước. 
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45.  Dụng cụ sau thu hoạch, sơ chế, bảo 

quản sản phẩm có bảo đảm sạch sẽ, an 

toàn và phù hợp không?  

A Dụng cụ sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

sản phẩm được vệ sinh, bảo dưỡng 

thường xuyên. 

Kiểm tra thực địa . 

 7 .   u  oạ    bảo quả  và vậ  

  uyể  ( ối với   è) 

   

46.  Việc thu hoạch sản phẩm có đúng thời 

gian cách ly không? 

A Thu hoạch sản phẩm đúng thời gian cách 

ly. 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra 

thực địa. 

47.  Dụng cụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

sản phẩm có bảo đảm sạch sẽ, an toàn 

và phù hợp không?  

A Dụng cụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản 

phẩm được vệ sinh, bảo dưỡng thường 

xuyên. 

Kiểm tra thực địa. 

48.  Có tuân thủ việc không để sản phẩm 

tiếp xúc trực tiếp với đất không?  

A Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với 

đất. 

Kiểm tra thực địa. 

49.  Khu vực bảo quản chè có được xây 

dựng cách xa kho chứa xăng dầu, hóa 

chất, thuốc bảo vệ thực vật không? 

A Nhà bảo quản sản phẩm chè búp tươi 

phải được xây dựng cách xa kho chứa 

xăng dầu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật 

Kiểm tra thực địa. 

50.  Gia súc, gia cầm có được cách ly khỏi 

khu vực bảo quản không? 
A Nhà bảo quản sản phẩm chè búp tươi 

phải cách ly khu chăn thả gia súc, gia 

cầm 

Kiểm tra thực địa. 

51.  Đã có biện pháp ngăn chặn các loại sinh 

vật lây nhiễm trong và ngoài khu vực 
A Có biện pháp ngăn chặn các loại sinh vật 

lây nhiễm trong và ngoài khu vực bảo 

Kiểm tra thực địa. 
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bảo quản chưa? quản. 

 8. Quả  lý và xử lý    t t ải    

52.  Nước thải, rác thải có được thu gom và 

xử lý theo đúng quy định để giảm  

thiểu nguy cơ gây nhiễm bẩn đến người 

lao động và sản phẩm không? 

A Có biện pháp thu gom và xử lý nước thải, 

rác thải để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễm 

bẩn theo quy định. 

Kiểm tra thực địa hoặc 

phỏng vấn. 

 9.   ười lao         

53.   Người lao động làm việc trong vùng 

sản xuất có hồ sơ cá nhân không? 
C Có hồ sơ cá nhân của người lao động Kiểm tra hồ sơ. 

54.  Người lao động có nằm trong độ tuổi 

lao động theo quy định của pháp luật 

không? 

B Độ tuổi của người lao động phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

Kiểm tra hồ sơ 

55.  Người lao động đã được tập huấn về 

vận hành máy móc, sử dụng hoá chất, 

an toàn lao động và trang bị đầy đủ bảo 

hộ lao động chưa? 

B Người lao động được tập huấn về vận 

hành máy móc, sử dụng hoá chất, an toàn 

lao động và trang bị bảo hộ lao động. 

Kiểm tra hồ sơ hoặc phỏng 

vấn. 

56.  Người lao động có được cung cấp điều 

kiện làm việc và sinh hoạt theo 

VietGAP không? 

B Điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ 

người lao động. 

Kiểm tra thực địa và phỏng 

vấn. 
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57.  Người lao động tham gia vận chuyển, 

bốc dỡ có được tập huấn thao tác để 

thực hiện nhiệm vụ không? 

C Người lao động được tập huấn thao tác 

vận chuyển, bốc dỡ. 

Phỏng vấn hoặc kiểm tra 

hồ sơ. 

58.  Đã trang bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế 

và bảng hướng dẫn sơ cứu khi bị ngộ 

độc hoá chất chưa? 

B Có trang bị thuốc, dụng cụ y tế và tài liệu 

hướng dẫn sơ cứu ngộ độc hoá chất.  

Kiểm tra thực địa. 

59.  Đã có biển cảnh báo vùng sản xuất rau, 

quả vừa mới được phun thuốc chưa? 
A Có biển cảnh báo khu vực sản xuất mới 

được phun thuốc bảo vệ thực vật. 

Kiểm tra thực địa 

 10.   i   é   lưu t ữ  ồ s   t uy 

  uyê    uồ   ố  và t u  ồi sả  

  ẩm 

   

60.  Đã ghi chép đầy đủ nhật ký thu hoạch, 

bán sản phẩm v.v… chưa? 
A Ghi chép đầy đủ nhật ký thu hoạch, bán 

sản phẩm theo quy định của VietGAP. 

Kiểm tra hồ sơ và phỏng 

vấn. 

61.  Có kiểm tra nội bộ, ghi chép và lưu trữ 

hồ sơ chưa?  
A Có quy định ghi chép, lưu giữ hồ sơ và 

kiểm tra nội bộ. 

Kiểm tra hồ sơ và phỏng 

vấn. 

62.  Đã ghi rõ vị trí của từng lô sản xuất 

chưa?  
A Ghi rõ vị trí của từng lô sản xuất. Kiểm tra hồ sơ và phỏng 

vấn. 

63.  Bao bì, thùng chứa sản phẩm đã dán 

nhãn hàng hoá để việc truy nguyên 

nguồn gốc được dễ dàng không?  

A Bao bì, thùng chứa sản phẩm được dán 

nhãn hàng hoá thuận lợi cho việc truy 

nguyên nguồn gốc. 

Kiểm tra thực địa. 

NhasachMienphi.com



62 

TT C ỉ tiêu Mứ     Yêu  ầu t eo  iet A    ư      á   á    iá 

64.  Có ghi chép thời gian bán sản phẩm, tên 

và địa chỉ bên mua và lưu giữ hồ sơ cho 

mỗi lô sản phẩm mỗi khi xuất hàng 

không? 

A Lập và ghi chép hồ sơ tiêu thụ sản phẩm 

theo quy định của VietGAP. 

Kiểm tra hồ sơ. 

65.  Khi phát hiện sản phẩm bị ô nhiễm hoặc 

có nguy cơ ô nhiễm, đã cách ly và 

ngừng phân phối; đồng thời thông báo 

cho người tiêu dùng chưa? 

A Có biện pháp cách ly sản phẩm bị ô 

nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm. Có biện 

pháp điều tra và ghi chép lại nguy cơ gây 

ô nhiễm và giải pháp xử lý. 

Kiểm tra hồ sơ . 

 11. Kiểm t a   i b     

66.  Đã tiến hành kiểm tra nội bộ ít nhất mỗi 

năm một lần chưa? 
A Tiến hành kiểm tra nội bộ ít nhất mỗi 

năm một lần và có kết quả kiểm tra đáp 

ứng yêu cầu củaVietGAP. 

Kiểm tra hồ sơ. 

67.  Có phải thuê kiểm tra viên kiểm tra nội 

bộ không? 
C Tự kiểm tra hoặc thuê kiểm tra viên nội 

bộ. 

Kiểm tra hồ sơ. 

68.  Đã ký vào bả   kiểm t a  á   

 iá/kiểm t a   i b    ưa? 

B Bảng kiểm tra đánh giá/kiểm tra nội bộ 

được ký bởi người có thẩm quyền. 

Kiểm tra hồ sơ. 

69.  Đã tổng kết và báo cáo kết quả kiểm tra 

cho cơ quan quản lý chất lượng khi có 

yêu cầu chưa? 

B Tổng kết và báo cáo kết quả kiểm tra cho 

cơ quan quản lý chất lượng khi có yêu 

cầu. 

Kiểm tra hồ sơ. 

 12. K iếu  ại và  iải quyết k iếu  ại    
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TT C ỉ tiêu Mứ     Yêu  ầu t eo  iet A    ư      á   á    iá 

70.  Tổ chức và cá nhân sản xuất đã có sẵn 

mẫu đơn khiếu nại khi khách hàng có 

yêu cầu chưa? 

B Có mẫu đơn khiếu nại khi khách hàng có 

yêu cầu. 

Kiểm tra hồ sơ. 

71.  Tổ chức và cá nhân sản xuất đã giải 

quyết đơn khiếu nại đúng quy định của 

pháp luật chưa? Có lưu trong hồ sơ 

không? 

B Có quy định về giải quyết đơn khiếu nại 

của khách hàng theo quy định của pháp 

luật. 

Kiểm tra hồ sơ. 

Ghi chú:    A: Chỉ tiêu bắt buộc thực hiện; B: Chỉ tiêu cần thực hiện; C: Chỉ tiêu khuyến khích thực hiện 

II.  ƯỚ   DẪ  Đ           XỬ LÝ K   QUẢ: 

1. Nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP khi đạt 100% chỉ tiêu mức độ A và tối thiểu 90% chỉ tiêu mức độ B. 

2. Đối với nhà sản xuất gồm nhiều thành viên, việc xử lý kết quả kiểm tra được quy định như sau: 

a. Nhà sản xuất được đánh giá đạt một chỉ tiêu mức độ A khi 100% thành viên được kiểm tra tuân thủ đúng chỉ tiêu đó. 

b. Nhà sản xuất được đánh giá đạt một chỉ tiêu mức độ B khi có tối thiểu 90% thành viên được kiểm tra tuân thủ đúng chỉ tiêu đó. 
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  Ụ LỤC   V 

  Ủ  ỤC ĐĂ   KÝ C Ỉ DẪ  ĐỊA LÝ 

a. Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 

tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại 

TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

- Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình 

thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. 

- Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn: 

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận 

đơn; 

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận 

đơn. 

- Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở 

hữu công nghiệp. 

- Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng 

nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. 

- Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:  

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, 

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ; 

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và 

người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn 

bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công 

bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ. 

b. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại 

diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

- Qua bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

+ Tờ khai (theo mẫu); 

+ Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bản); 

+ Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản); 

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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d. Thời hạn giải quyết: 

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn; 

- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; 

- Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

- Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

h. Lệ phí: 

- Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng. 

- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng. 

- Phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng. 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký: 120.000 đồng. 

- Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng. 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý (Mẫu kèm 

theo). 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước.  

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa 

lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý 

hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa 

lý.  

- Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý: 

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa 

phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý; 

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính 

chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước 

tương ứng với chỉ dẫn địa lý quyết định. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; 

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; 
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- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp. 
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DA   S C   A  C Ủ     M XÂY DỰ   C ƯƠ                   

  Ê  S Ạ             DẠY    Ề       Đ  SƠ CẤ  

 (Theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-TCCB  ngày 05  tháng 4  năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

1.  ng Trần Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực Thực 

phẩm  - Chủ nhiệm  

2.  ng Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn  - Phó chủ nhiệm 

3. Bà Nguyễn Vũ Phương Thúy - Trưởng bộ môn Trường Cao đẳng Lương 

thực Thực phẩm - Thư ký  

4. Bà Tống Thị Hải Hạnh, Giảng viên Trường Cao đẳng Lương thực Thực 

phẩm - Ủy viên  

5. Bà Lê Thị Hương Giang, Giảng viên Trường Cao đẳng Lương thực Thực 

phẩm - Ủy viên  

6. Bà Mai Lan Hương, Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Bắc Bộ - Ủy viên  

7.  ng Nguyễn Tứ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng - Ủy viên  

DANH S C      ĐỒ        M   U C ƯƠ               

      DẠY    Ề       Đ  SƠ CẤ  

 (Theo Quyết định  số 1374/QĐ-BNN-TCCB  ngày 17  tháng 6  năm 2013        

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

1.  ng Phạm Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Bắc Bộ - Chủ tịch  

2. Bà Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn - Thư ký 

3.  ng Bùi Việt Hoàng, Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện, Xây 

dựng và Nông Lâm Trung Bộ - Ủy viên 

4.  ng Nguyễn Thế Phong, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Cán 

bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II - Ủy viên  

5.  ng Trần Đắc Nhã, Chủ trang trại Sơn Hòa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa 

Vang, TP. Đà Nẵng - Ủy viên. 

NhasachMienphi.com


