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LỜI CẢM ƠN 

 

Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI), Hiệp hội Rau quả Việt Nam 
(VINAFRUIT) xin chân thành cảm ơn sự tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Thụy Điển và 
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) cho quá trình xây dựng Bộ 
Quy tắc ứng xử về kinh doanh có trách nhiệm với môi trường cho ngành rau quả ở Việt Nam.  

 

Xin chân thành cảm ơn nhóm nghiên cứu với các thành viên chính: 

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trưởng nhóm 

TS. Nguyễn Bảo Thoa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt 
Nam 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Quản lý dự án, Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn 
Việt Nam 

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

TS. Đỗ Xuân Đức, Giảng viên trường Đại học Tây Bắc 
 

Ngoài ra, chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của Chương trình Phát triển 

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam): 

Bà Phùng Thị Thu Hà, Cán bộ Chương trình Kinh doanh có trách nhiệm 

Bà Đặng Thị Huyền, Cán bộ Phân tích pháp quyền và nhân quyền 

Đặc biệt, Bộ Quy tắc ứng xử đã nhận được ý kiến góp ý quý báu các doanh nghiệp và chuyên gia 
trong ngành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu này. 
 

 

Viện Nghiên cứu và Phát triển  

Ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) 

Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

(VINAFRUIT) 
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I. GIỚI THIỆU 

Bộ Quy tắc ứng xử về kinh doanh có trách nhiệm với môi trường cho ngành rau quả ở Việt Nam 

(Bộ Quy tắc) là một bộ tiêu chuẩn độc lập và mang tính tự nguyện nhằm mục đích đưa ra các tiêu 

chuẩn về thực hành sản xuất và chế biến có trách nhiệm với môi trường phù hợp cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, nông hộ trong ngành rau quả ở Việt Nam. Bộ Quy tắc này được khuyến khích 

áp dụng rộng rãi cho các thành viên của Hiệp hội Rau quả Việt Nam và các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, nông hộ sản xuất và chế biến rau quả khác tại Việt Nam.  

 

Mục tiêu của Bộ Quy tắc nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành rau quả thông qua việc 

đẩy mạnh các thực hành kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, để giảm thiểu các tác động 

tiêu cực từ hoạt động sản xuất và chế biến của các đơn vị trong ngành lên môi trường và các 

quyền con người gắn liền với môi trường. Các quyền này bao gồm quyền được hưởng một môi 

trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững, và quyền bảo đảm an toàn về sức khỏe của người 

lao động, nông hộ, cộng đồng tại địa phương và các bên liên quan khác trong ngành. Đồng thời, 

Bộ Quy tắc cũng nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành rau quả chuẩn bị bước đầu cho việc 

đạt được các chứng nhận quốc tế có liên quan thông qua việc đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc 

tế và phù hợp với các điều khoản của hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là 

thành viên: Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp 

định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).  

      

Theo đó, Bộ Quy tắc được xây dựng dựa trên giá trị cốt lõi và đặc thù của ngành đồng thời tham 

chiếu hệ thống quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường của quốc tế và Việt Nam 

như: Bộ Tiêu chuẩn LEAF Marque1, Tiêu chuẩn Toàn cầu về Thực hành Nông nghiệp tốt 

(GlobalGAP)2, Chứng nhận của Bộ nông nghiệp Mỹ về tiêu chuẩn Hữu cơ (USDA National Organic 

Program)3, Tiêu chuẩn Thương mại công bằng cho các tổ chức, nhà sản xuất quy mô nhỏ 

(Fairtrade)4, Tiêu chuẩn ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường, Thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt ở Việt Nam (VietGAP).5 Ngoài ra, Bộ Quy tắc cũng tham chiếu các điều khoản có liên quan của 

EVFTA6 và CPTPP7 cũng như ý kiến tham vấn 103 doanh nghiệp và 24 chuyên gia trong ngành. 

 

 

                                                           
1 Phiên bản năm 2020 tại https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAF-Marque-Standard-v15.0-Final.pdf 
2 Phiên bản năm 2019 tại 

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_IFA_CPCC_FV_V5_2_en.pdf 
3 Phiên bản năm 2021 tại https://www.ecfr.gov/cgi-

bin/retrieveECFR?gp=&SID=fa12b629402ef63fa03249d3c5af1f90&mc=true&n=pt7.3.205&r=PART&ty=HTML 
4 Phiên bản năm 2019 tại https://files.fairtrade.net/standards/SPO_EN.pdf 
5 Phiên bản năm 2017 tại https://isoq.vn/vietgap/tcvn-11892-1-2017 
6 Chương 13 tại http://evfta.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=5c3ae070-26ed-4c49-b641-5c314a60ce46 
7 Chương 20 tại http://cptpp.moit.gov.vn/data/e0593b3b-82bf-4956-9721-

88e51bd099e6/userfiles/files/20%20Chuong%20Moi%20truong%20-%20VIE.pdf 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAF-Marque-Standard-v15.0-Final.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/leaf-website/LEAF-Marque-Standard-v15.0-Final.pdf
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_IFA_CPCC_FV_V5_2_en.pdf
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_IFA_CPCC_FV_V5_2_en.pdf
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_IFA_CPCC_FV_V5_2_en.pdf
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=fa12b629402ef63fa03249d3c5af1f90&mc=true&n=pt7.3.205&r=PART&ty=HTML
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=fa12b629402ef63fa03249d3c5af1f90&mc=true&n=pt7.3.205&r=PART&ty=HTML
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=fa12b629402ef63fa03249d3c5af1f90&mc=true&n=pt7.3.205&r=PART&ty=HTML
https://files.fairtrade.net/standards/SPO_EN.pdf
https://files.fairtrade.net/standards/SPO_EN.pdf
http://www.vietgap.com/pic/files/379-qd-bnn-khcn-vietgap-cho-rau-qua.pdf
http://evfta.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=5c3ae070-26ed-4c49-b641-5c314a60ce46
http://evfta.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=5c3ae070-26ed-4c49-b641-5c314a60ce46
http://cptpp.moit.gov.vn/data/e0593b3b-82bf-4956-9721-88e51bd099e6/userfiles/files/20%20Chuong%20Moi%20truong%20-%20VIE.pdf
http://cptpp.moit.gov.vn/data/e0593b3b-82bf-4956-9721-88e51bd099e6/userfiles/files/20%20Chuong%20Moi%20truong%20-%20VIE.pdf
http://cptpp.moit.gov.vn/data/e0593b3b-82bf-4956-9721-88e51bd099e6/userfiles/files/20%20Chuong%20Moi%20truong%20-%20VIE.pdf


 
 

4 -  BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG CHO NGÀNH RAU QUẢ 

 

 

 

Việc tự nguyện tuân thủ Bộ Quy tắc giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ phát triển bền 

vững thông qua việc đạt được một số lợi ích sau: 

• Tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn. 

• Giảm chi phí sản xuất nhờ tăng sức chống chịu của cây trồng với thay đổi của thời tiết, khí 

hậu và sâu bệnh hại, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các tài nguyên và năng lượng như 

nước, điện, và các hóa chất dùng trong nông nghiệp. 

• Đảm bảo sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nguồn đất, nguồn nước, 

môi trường sinh thái cho hoạt động trồng trọt, sản xuất, và chế biến. 

• Xây dựng và đẩy mạnh giá trị và uy tín thương hiệu với các bên như khách hàng, nhà cung 

cấp, nhà đầu tư tiềm năng. 

• Tiếp cận được các phân khúc thị trường đa dạng ở trong nước và nước ngoài. 

• Giảm thiểu rủi ro tuân thủ, vận hành, và danh tiếng đối với các thực hành sản xuất và chế 

biến không có trách nhiệm và thiếu bền vững.  

• Bước đầu đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế để chuẩn bị gia nhập chuỗi cung ứng toàn 

cầu. 

Bộ Quy tắc được xây dựng và phát triển bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn 

Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Rau quả Việt Nam cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Phát 

triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam). Bộ Quy tắc nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc 

đẩy kinh doanh có trách nhiệm với môi trường cho hai ngành cà phê và rau quả ở Việt Nam” do 

Chính phủ Thụy Điển và UNDP Việt Nam tài trợ. 

 

II. TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ 
 

Bộ Quy tắc ứng xử về kinh doanh có trách nhiệm với môi trường cho ngành rau quả ở Việt 

Nam bao gồm 7 tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn bao gồm nhiều tiêu chí với các nội dung thực hiện cơ 

bản. Các nội dung thực hiện cơ bản được đánh giá theo các mức độ tuân thủ sau: 

● Mức độ tuân thủ Cấp thiết: Áp dụng cho các nội dung thực hiện được coi là thiết yếu và cần 

được tuân thủ ngay lập tức do yêu cầu bắt buộc của quy định pháp luật trong nước và quốc 

tế hoặc bối cảnh hiện tại của Việt Nam 

● Mức độ tuân thủ Khuyến nghị: Áp dụng cho các nội dung thực hiện được coi là quan trọng 

và cần được tuân thủ theo một lộ trình nhất định hoặc đang trong quá trình tuân thủ  

 

 

 

 

 

 



 
 

5 -  BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG CHO NGÀNH RAU QUẢ 

 

 

Các tiêu chuẩn của Bộ Quy tắc bao gồm: 

Tiêu chuẩn 1: Quản lý đất 

Tiêu chí 1.1 Xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng đất 

Tiêu chí 1.2 Triển khai các giải pháp quản lý sử dụng đất 

Tiêu chuẩn 2: Bảo tồn và sử dụng nước 

Tiêu chí 2.1 Bảo vệ nguồn nước 

Tiêu chí 2.2 Sử dụng nước hiệu quả 

Tiêu chuẩn 3: Sử dụng năng lượng 

Tiêu chí 3.1  Giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng 

Tiêu chí 3.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng 

Tiêu chuẩn 4: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

Tiêu chí 4.1 Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bị cấm 

Tiêu chí 4.2  Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

Tiêu chí 4.3 Áp dụng thực hành tốt nhất trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

Tiêu chuẩn 5: Quản lý chất thải 

Tiêu chí 5.1 Có kế hoạch và hướng dẫn quản lý chất thải 

Tiêu chí 5.2 Quản lý chất thải an toàn 

Tiêu chuẩn 6: Bảo tồn cảnh quan và bảo vệ cây trồng 

Tiêu chí 6.1 Bảo tồn cảnh quan 

Tiêu chí 6.2  Bảo vệ sức khỏe cây trồng 

Tiêu chuẩn 7: Bảo vệ tầng ozone và tăng cường sức chống chịu với biến đổi khí hậu 

Tiêu chí 7.1 Bảo vệ tầng ozone 

Tiêu chí 7.2  Thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 
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Tiêu chuẩn 1 – Quản lý đất 

Tiêu chí 1.1: Xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng đất 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch quản lý đất: 

- Xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng đất theo quy 

hoạch; 

- Xây dựng bản đồ đất đai; 

- Phân tích hiện trạng các loại đất; 

- Xác định các khu vực dễ bị xói mòn, rửa trôi, sụt lún; 

- Có biện pháp bảo tồn: Đánh giá nhu cầu dinh dưỡng của 

cây trồng, cải thiện và cung cấp dinh dưỡng thông qua 

bón phân hữu cơ dựa trên thông tin đánh giá nhu cầu 

dinh dưỡng, sử dụng chất thải chăn nuôi đã xử lý làm 

phân bón để giảm tác hại đối với sức khỏe của đất. 

 

 Cấp thiết GlobalGAP 

LEAF  

Có kế hoạch trồng trọt lâu dài (trong ít nhất 3 năm) bao gồm: 

- Chu kỳ cây trồng; 

- Luân canh/ chu kỳ bền vững phù hợp với hoạt động của 

trang trại, bao gồm đất đai, vật nuôi (nếu có) và khí hậu. 

 

Cấp thiết  

(Không áp dụng trong 

một số trường hợp có 

cây lâu năm như vườn 

cây ăn quả, cây lâu 

năm được bảo vệ và 

đồng cỏ vĩnh viễn) 

LEAF  

 

Tiêu chí 1.2: Triển khai các giải pháp quản lý sử dụng đất 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Có biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất đai và cây 

trồng để cải thiện cấu trúc và tăng cường sức khỏe của đất, 

giảm thiểu sâu bệnh do đất gây ra, tránh suy thoái tài nguyên 

đất như: luân canh các loại cây hàng năm; thoát nước, làm đất 

nền, sử dụng các loại cây xanh có rễ sâu, v.v. 

 Cấp thiết 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

GlobalGAP 

VietGAP 

 

Áp dụng các biện pháp giảm xói mòn đất như: Trồng cây che 

phủ, trồng cây các khu vực trên cao để bảo vệ đất khu vực dưới 

theo đường đồng mức (đường nối liền các điểm có cùng độ 

cao), trồng cây và bụi rậm ở khu vực giáp ranh làm hàng rào 

thực vật, trồng cỏ hoặc trồng cây làm phân xanh (cây trồng luân 

canh, xen canh cùng cây trồng chính). 

 Cấp thiết 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

GlobalGAP  

USDA National 

Organic Program 

 VietGAP 



 
 

7 -  BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG CHO NGÀNH RAU QUẢ 

 

 

Thực hiện phân tích, đánh giá chất lượng đất để phòng ngừa 

và tránh nguy cơ thoái hóa đất trước khi tiến hành trồng trọt. 

Lựa chọn kỹ thuật trồng trọt phù hợp, đảm bảo thời gian phục 

hồi chất lượng đất trước khi trồng. 

Cấp thiết 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

LEAF Marque 

Người thực hiện được đào tạo về kỹ thuật sử dụng đất và cung 

cấp chất dinh dưỡng cho đất. 

 

Cấp thiết 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh 

LEAF Marque 

 

Chỉ sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ và phù hợp với 

quy chuẩn quốc gia. 

Cấp thiết 

  

Phỏng vấn doanh 

nghiệp và ý kiến 

của hiệp hội 

 

Tiêu chuẩn 2: Bảo tồn và sử dụng nước 

Tiêu chí 2.1: Bảo vệ nguồn nước 

Nội dung thưc hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Có kế hoạch quản lý nguồn nước gồm: 

- Bản đồ nước, bản vẽ để xác định vị trí của nguồn nước;  

- Các công trình, thiết bị, dòng chảy của hệ thống nước tạo 

nên một hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh (bao gồm hệ thống 

dẫn, chứa nước hoặc nguồn cung cấp nước tưới; hệ 

thống thu gom tái sử dụng nước.); 

- Các biện pháp đảm bảo sử dụng nước hiệu quả; 

- Đánh giá nhu cầu bảo dưỡng các thiết bị tưới tiêu; 

- Đào tạo người thực hiện tưới tiêu. 

 

Cấp thiết GlobalGAP 

Có biện pháp để bảo vệ nguồn nước hiệu quả, giảm thiểu ô 

nhiễm nguồn nước như không xả thải, để hóa chất, chất hữu 

cơ, nước thải chưa qua xử lý chảy vào nguồn nước.  

Cấp thiết USDA National 

Organic 

Program 

Phỏng vấn 

doanh nghiệp và 

ý kiến của hiệp 

hội 
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Tiêu chí: 2.2: Sử dụng nước hiệu quả 

Nội dung thưc hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Dự báo nhu cầu sử dụng nước tưới trong quá trình sản xuất; 

tính toán lượng nước được khai thác từ nhiều nguồn trong đó 

có thông tin về lượng mưa; lựa chọn phương thức để nâng 

cao hiệu suất sử dụng nước. 

 Cấp thiết 

 

Fairtrade  

LEAF Marque 

 

Tưới nước tiết kiệm (như tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, tưới 

phun dưới tán, v.v.) để giảm sử dụng, tái sử dụng, tăng cường 

tái chế nước. Nước tưới được lấy từ nguồn bền vững như nước 

mưa được giữ lại hoặc nước đã được tái chế, xử lý. 

 Cấp thiết  Fairtrade  

VietGAP 

 

Không sử dụng nước thải chưa xử lý để tưới tiêu. Chỉ sử dụng 

nước thải đã xử lý nếu chất lượng đáp ứng yêu cầu quy định 

về sử dụng nước tưới trong nông nghiệp. 

 

Cấp thiết 

 

Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 8 

năm 2014 của 

Chính phủ về Thoát 

nước và xử lý nước 

thải 

Fairtrade 

Kiểm tra thường xuyên hệ thống tưới nhằm hạn chế tối đa 

lượng nước thất thoát. Đánh giá nhu cầu bảo dưỡng thiết bị 

tưới tiêu. 

 Cấp thiết GlobalGAP   

VietGAP 

 

Tiêu chuẩn 3: Sử dụng năng lượng 

Tiêu chí 3.1: Giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Giảm sử dụng năng lượng, đặc biệt là năng lượng không tái 

tạo. Ủng hộ và dần thay thế năng lượng không tái tạo bằng 

năng lượng tái tạo khi có thể. 

Khuyến nghị 

 

EVFTA 

Fairtrade  

 

Có giám sát và hồ sơ ghi chép việc sử dụng năng lượng (ví 

dụ: lưu hóa đơn ghi chi tiết mức tiêu thụ năng lượng, lắp đặt 

thiết bị đo lường sử dụng năng lượng). 

Cấp thiết Fairtrade  

GlobalGAP 

Leaf 
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Tiêu chí: 3.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng 

Nội dung thưc hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Sử dụng hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng 

bền vững như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời (ví dụ: 

Phơi nắng ở nơi và thời điểm có thể), năng lượng thủy điện, 

năng lượng sinh học, năng lượng sinh khối, năng lượng thu 

hồi từ rác thải, khí nhà máy xử lý nước thải, khí đốt sinh học. 

Cấp thiết EVFTA 

 

Thiết bị canh tác phải được lựa chọn và bảo dưỡng thường 

xuyên, đúng cách để tiêu thụ năng lượng tối ưu. 

Cấp thiết 

 

GlobalGAP 

 

Các loại nhiên liệu, xăng, dầu phải được lưu trữ ở khu vực 

riêng biệt để không gây ô nhiễm lên rau, quả và môi trường. 

Thùng chứa nhiên liệu phải theo quy định, có biển báo “cấm 

lửa” và các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Kho chứa 

nhiên liệu cố định phải có hệ thống thu gom chống tràn và có 

quy trình khẩn cấp nếu xảy ra sự cố. 

Cấp thiết GlobalGAP 

Viet GAP 

 

Tiêu chuẩn 4: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  

Tiêu chí 4.1: Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bị cấm 

Nội dung thưc hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được liệt kê trong 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 

để sản xuất. 

Cấp thiết 

(Không áp dụng 

trong trường hợp 

không sử dụng đất 

trồng như thủy canh) 

Cập nhật Thông tư 

của Bộ NNPTNT 

về kiểm dịch bảo 

vệ thực vật 

 

Tiêu chí 4.2: Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và thay bằng  

các biện pháp kiểm soát thay thế như làm cỏ cơ giới, làm cỏ 

thủ công, sử dụng động vật ăn cỏ hoặc kiểm soát sinh học. 

 

 Cấp thiết 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

Fairtrade 
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Giám sát và ghi chép lại việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

cho sản xuất (loại thuốc, số lượng, ruộng/lô, thời gian sử 

dụng). 

 Cấp thiết 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

USDA National 

Organic Program 

Thông tư 

21/2015/TT-

BNNPTNT ngày 

08/06/2015 của 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn về 

quản lý thuốc 

bảo vệ thực vật 

 

Tiêu chí 4.3: Áp dụng thực hành tốt nhất trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc đúng thuốc, 

đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách.  

 

 Cấp thiết 

(Không áp dụng khi 

không sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật) 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

Luật Bảo vệ và 

kiểm dịch thực 

vật 2013 

Xử lý, cất trữ, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất 

đúng cách: 

+ Bao bì, chai lọ rỗng thuốc bảo vệ thực vật không được sử 

dụng lại vì bất kỳ mục đích gì; 

+ Có kho chung an toàn cho thuốc bảo vệ thực vật và các 

hóa chất nguy hại khác; 

+ Thuốc bảo vệ thực vật phải giữ nguyên trong bao bì, nếu 

chuyển sang vật đựng khác phải ghi rõ và đầy đủ tên, hướng 

dẫn sử dụng, hạn sử dụng;   

+ Thuốc bảo vệ thực vật thừa phải thu gom và xử lý theo quy 

định; 

+ Có một quy trình khẩn cấp để xử lý sự cố. 

 

 Cấp thiết 

(Không áp dụng khi 

không sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật) 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

Fairtrade 

LEAF Marque 

VietGAP 
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Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải có biện pháp ngăn 
chặn phát tán sang vùng lân cận, có biển cảnh báo khu vực 
mới phun thuốc. 

  Cấp thiết 

(Không áp dụng khi 
không sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật) 

(Không áp dụng trong 
trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

VietGAP 

Có kế hoạch để tránh việc cỏ dại, dịch bệnh và sâu bệnh 
kháng lại thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu. 

Cấp thiết 

(Không áp dụng khi 
không sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật) 

(Không áp dụng trong 
trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

LEAF Marque 
  

Có quy định để đảm bảo khoảng thời gian thu hoạch an toàn 

sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

 

Cấp thiết 

(Không áp dụng khi 

không sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật) 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

LEAF Marque  

 

Tiêu chuẩn 5: Quản lý chất thải 

Tiêu chí 5.1 Có kế hoạch và hướng dẫn quản lý chất thải 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Có kế hoạch quản lý chất thải, bao gồm các biện pháp 
nhằm giảm thiểu tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải 
theo nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải đúng quy 
định. 

Cấp thiết 
Fairtrade 

LEAF Marque 

Có bản đồ của hệ thống thoát nước thải. 
Cấp thiết LEAF Marque  

Có đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên và người trực tiếp 
thực hiện công việc quản lý chất thải về kỹ năng quản lý 
chất thải. 

Cấp thiết 
Fairtrade 
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Tiêu chí 5.2: Quản lý chất thải an toàn 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Thực hiện các biện pháp để giảm thiểu chất thải.  Cấp thiết LEAF Marque 

Chất thải nguy hại được xử lý an toàn để ngăn ngừa ô 
nhiễm nguồn nước, đất, không khí cũng như gây hại cho 
con người và động vật. 

 

 Cấp thiết 

  

Nghị định 
38/2015/NĐ-CP 
về quản lý chất 
thải và phế liệu 

Fairtrade 

Tối đa hóa việc tái sử dụng và tái chế rác thải, đặc biệt là 
chất thải không gây hại và phụ phẩm của quá trình thu 
hoạch và chế biến. Chất thải hữu cơ được tái sử dụng làm 
phân bón. 

 Cấp thiết GlobalGAP  

Phỏng vấn doanh 
nghiệp và ý kiến 
của hiệp hội 

Thực hiện phân luồng dòng nước thải và xử lý nước thải từ 

sản xuất và chế biến. 

 Cấp thiết Fairtrade 

 

Tiêu chuẩn 6: Bảo tồn cảnh quan và bảo vệ cây trồng 

Tiêu chí 6.1: Bảo tồn cảnh quan 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Có kế hoạch bảo tồn cảnh quan và thiên nhiên (gồm cả bản 

đồ) nhằm nâng cao môi trường sống và duy trì đa dạng sinh 

học trong đồng ruộng như:  

+ Địa điểm bảo tồn;  

+ Chất dinh dưỡng cho cây trồng;  

+ Nguồn cung cấp nước; 

+ Dự báo nguy cơ tác động đến môi trường. 

Khuyến nghị 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

GlobalGAP 

Có đánh giá rủi ro tác động của hoạt động sản xuất đối với 

đa dạng sinh học như: 

+ Nguy cơ về vật lý, hóa chất và sinh học;  

+ Lịch sử đất trồng; 

+ Tác động của việc trồng trọt đối với cây trồng và môi 

trường lân cận, sức khỏe và sự an toàn của cây trồng. 

Khuyến nghị 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

GlobalGAP 

 

Duy trì ranh giới đất truyền thống, môi trường cảnh quan và 

các môi trường sống tự nhiên khác. 

 

 Cấp thiết 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

LEAF Marque 

USDA National 

Organic 

Program 
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Giữ lại cây nội đồng, cây trong ranh giới và hàng rào. Khuyến nghị 

(Không áp dụng trong 

trường hợp đơn vị 

không có cây trong 

ruộng, trong hàng rào 

hoặc trong ranh giới) 

(Không áp dụng trong 

trường hợp không sử 

dụng đất trồng như 

thủy canh) 

LEAF Marque 

 

Nhận thức về các loài quý hiếm hoặc bị đe dọa. Không săn 

bắt các loài động vật được bảo vệ thuộc Danh mục sách đỏ 

động vật Việt Nam. Không đưa vào các loài ngoại lai xâm hại. 

Cấp thiết Fairtrade 

 

Tiêu chí 6.2:  Bảo vệ sức khỏe cây trồng 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc và bảo vệ cây 

trồng. 

 Cấp thiết LEAF Marque 

Thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp: 

- Trồng và chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật, tạo 

điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, chống 

chịu với điều kiện khí hậu và cho năng suất cao. Sử dụng 

giống tốt, giống sạch bệnh, chọn vùng đất đai và khí hậu 

phù hợp với cây trồng; 

- Thường xuyên kiểm tra vườn cây và thửa ruộng nhằm 

biết được quá trình sinh trưởng và phát triển cây trồng, 

đồng thời phát hiện kịp thời dịch bệnh cũng như thời tiết 

gây hại cây trồng để có biện pháp khắc phục kịp thời;  

- Bảo vệ thiên địch có ích nhằm giúp nông dân diệt trừ dịch 

hại trên cây trồng; 

- Người nông dân nắm chắc quy trình, kỹ thuật trồng, 

chăm sóc. Quản lý tốt vườn cây và thửa ruộng để 

hướng dẫn cho các hộ nông dân khác cùng thực hiện. 

 Cấp thiết Fairtrade 

GlobalGAP 

USDA National 

Organic Program 
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Tiêu chuẩn 7: Bảo vệ tầng ozone và tăng cường sức chống chịu với biến đổi khí hậu 

Tiêu chí 7.1: Bảo vệ tầng ozone 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Có biện pháp hạn chế lượng khí thải nhằm giảm thiểu ô 

nhiễm không khí: 

- Không đốt các chất hữu cơ hoặc vô cơ; 
- Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (ví dụ như năng 

lượng mặt trời) cho hoạt động chế biến; 
- Sử dụng phân xanh trên đồng ruộng, tăng lượng chất 

hữu cơ trong đất góp phần tăng tích lũy carbon, v.v. 

 

Cấp thiết Fairtrade 

CPTPP 

EVFTA 

 

Không phá rừng hoặc làm suy thoái rừng nguyên sinh. 

 

 

Cấp thiết Luật  

Bảo vệ và phát triển 

rừng của Quốc Hội 

số 58-LCT/HĐNN8 

ngày 12/08/1991 

CPTPP 

EVFTA 

 

Tiêu chí 7.2: Thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 

Nội dung thực hiện cơ bản Mức độ tuân thủ Nguồn 

Xác định các rủi ro của biến đổi khí hậu đối với sản xuất và 

thực hiện các biện pháp để thích ứng, giảm thiểu rủi ro:  

+ Trồng cây che bóng;  

+ Lắp đặt hoặc xây dựng bể dự trữ nước, kết hợp chứa 

nước mưa tưới cho cây trồng;  

+ Có kế hoạch gieo trồng cây vào mùa mưa để hạn chế 

việc sử dụng nước tưới cho cây. Có biện pháp che phủ đất, 

tạo độ ẩm cho cây;  

+ Ưu tiên chọn các giống cây chịu hạn, trồng nhiều giống 

cây, kết hợp cắt tỉa cành hợp lý. 

 

 Cấp thiết 

 

CPTPP 

EVFTA 

Fairtrade 

  

Đa dạng hóa các loại cây trồng, ưu tiên cây trồng bản địa để 

thích ứng với biến đổi khí hậu như luân canh, xen canh, gối 

vụ. Xây dựng vườn nhà, vườn rừng với các loại cây trồng 

tích lũy dinh dưỡng cao. 

 

 

 Cấp thiết 

 

Quyết định số 819 

QĐ BN-KHCN ngày 

14/03/2016 về việc 

Phê duyệt kế hoạch 

hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

ngành nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn giai đoạn 2016 - 

2020, tầm nhìn đến 

năm 2050 

CPTPP 

EVFTA 
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Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành 

nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) 

Địa chỉ: 35/19 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội  

Website: https://viri.org.vn 

ĐT: 02436368006 /0904014450 

Email: info@viri.org.vn  

trangntt@viri.org.vn (Bà Nguyễn Thị Thu 

Trang) 

 

 

 

 

 Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) 

Địa chỉ: 156, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Website: https://vinafruit.com.vn 

ĐT: 0913805820 / 0913834007 

Email: vinafruit@vinafruit.com.vn  

nguyendanghhrq@gmail.com (Ông Đặng 

Phúc Nguyên) 
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