AN TOÀN THỰC
PHẨM LÀ ƯU
TIÊN HÀNG ĐẦU

TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO AN TOÀN SẢN PHẨM
Được thiết kế cho các vùng cụ thể khi các nhà sản xuất và khách hàng của họ chỉ yêu cầu giải pháp an toàn thực phẩm,
Tiêu chuẩn Đảm bảo An toàn Sản phẩm phiên bản mới V5 là một phần của Tiêu chuẩn Đảm bảo Nông trại Tích hợp của
GLOBALG.A.P. và chỉ bao gồm những yếu tố về an toàn thực phẩm.
Tiêu chuẩn Đảm bảo An toàn Sản phẩm của GLOBALG.A.P. bao gồm việc chứng nhận các yếu tố an toàn thực phẩm trong
toàn bộ quy trình sản xuất nông nghiệp, từ trước khi trồng (các điểm kiểm soát về nguồn gốc và giống cây trồng) tới giai đoạn
đóng gói sản phẩm.

TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO AN TOÀN SẢN PHẨM MANG LẠI NHỮNG LỢI ÍCH SAU CHO NHÀ SẢN XUẤT:
1.

Giảm rủi ro về an toàn thực phẩm trong sản xuất bằng cách khuyến khích phát triển và áp dụng các chương trình chứng
nhận nông nghiệp của quốc gia và khu vực; các điểm tham chiếu được đánh giá rủi ro dựa trên các tiêu chí của HACCP
(phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); phục vụ cho cả người tiêu dùng và chuỗi cung ứng sản phẩm.

2.

Làm tăng tính tin cậy bằng cách xác định và đòi hỏi về năng lực của kiểm tra viên có trình độ tương đồng,
tình trạng xác nhận, báo cáo và hài hòa trong việc giải thích các tiêu chí tuân thủ.

Trong tương lai, các nhà sản xuất sẽ có cơ hội để dần dần đạt được chứng nhận GLOBALG.A.P. bằng cách thực hiện thêm
các mô-đun khác.
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SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH GIỮA TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO AN TOÀN SẢN PHẨM VÀ TIÊU CHUẨN GLOBALG.A.P.
Các điểm kiểm soát và tiêu chí tuân thủ liên quan đến thực phẩm an toàn của Tiêu chuẩn Đảm bảo An toàn Thực phẩm về cơ bản
là một phần của Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Tiêu chuẩn Đảm bảo An toàn Thực phẩm chỉ bao gồm các khía cạnh về an toàn thực
phẩm của sản xuất nông nghiệp. Tiêu chuẩn Đảm bảo An toàn Sản phẩm không thay thế Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Tuy nhiên,
bộ tiêu chuẩn này đóng vai trò là điểm khởi đầu để dần dần phát triển các cơ chế và hệ thống để cuối cùng đạt được chứng nhận
GLOBALG.A.P. (Tiêu chuẩn Đảm bảo Nông trại Tích hợp, IFA).

Tiêu chuẩn Đảm bảo Nông trại Tích hợp Rau Quả
Tổng số điểm kiểm soát: 221
Môi trường (bao gồm
cả đa dạng sinh học)

An toàn thực phẩm
99

69

An toàn và sức khỏe
nghề nghiệp của nhân viên
28

Tiêu chuẩn Đảm bảo An toàn Sản phẩm
Tổng số điểm kiểm soát: 141
Truy xuất
nguồn gốc

36

An toàn thực phẩm

Truy xuất nguồn gốc

105

25

TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO NÔNG TRẠI TÍCH HỢP
GLOBALG.A.P. cung cấp tiêu chuẩn và cơ chế cho chứng nhận của một bên thứ ba
độc lập và được công nhận cho các quy trình sản xuất cơ bản dựa trên ISO/IEC 17065.
Chứng nhận quy trình sản xuất đảm bảo rằng chỉ có những sản phẩm đạt đến một mức
độ tuân thủ nhất định theo Thực hành Nông nghiệp Tốt (G.A.P.) được quy định trong các
văn bản chính thức của GLOBALG.A.P. mới được cấp chứng nhận. Chứng nhận cho các
quy trình sản xuất tại trang trại đảm bảo việc tuân thủ theo Thực hành Nông nghiệp Tốt
được quy định trong các văn bản chính thức của GLOBALG.A.P.

Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P.
dành cho Trái cây và Rau đã
được đánh giá là tương đồng
theo các yêu cầu và tiêu chí
của GFSI và đã đạt được sự
công nhận của GFSI cho Phạm
vi BI – Trồng trọt và Phạm vi D Sơ chế sau thu hoạch trong Sản
phẩm Thực vật.

Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. bao gồm Thực hành Nông nghiệp Tốt đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và
trồng trọt. Tiêu chuẩn này đã được sửa đổi cùng với sự tham gia và tư vấn tích cực của các bên liên quan. Phiên bản 5 của Tiêu
chuẩn GLOBALG.A.P. được ban hành vào tháng 7 năm 2015. Tìm hiểu thêm tại www.globalgap.org/ifa

CÁC TIÊU CHUẨN BỔ SUNG KHÁC CỦA GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. cung cấp một loạt các tiêu chuẩn bổ sung được thiết kế để nâng cao chứng nhận
GLOBALG.A.P., bao gồm các vấn đề cụ thể của quy trình sản xuất nông nghiệp và chuỗi cung ứng.
Những tiêu chuẩn bổ sung khác của GLOBALG.A.P. như: GRASP – Đánh giá Rủi ro về Thực hành Xã
hội của GLOBALG.A.P., Tiêu chuẩn bổ sung về An sinh Động vật dành cho lĩnh vực chăn nuôi, SPRING
– Chương trình Bền vững về Thủy lợi và Sử dụng Nước ngầm, và nội dung bổ sung về không sử dụng
sinh vật biến đổi gen “NON-GM/Ohne GenTechnik” cho hoạt động nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi.
Các tiêu chuẩn bổ sung của GLOBALG.A.P. cũng cung cấp cho các thành viên một chương trình để phát triển một giải pháp tùy
chọn dựa trên kinh nghiệm xây dựng chứng nhận tốt nhất mà GLOBALG.A.P. phải cung cấp.
Tìm hiểu thêm tại www.globalgap.org/addon
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