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QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT RAU 

AN TOÀN THEO VIETGAP  

1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất 

- Vùng sản xuất rau, quả áp dụng theo VietGAP phải được 

khảo sát, đánh giá sự phù hợp giữa điều kiện sản xuất thực 

tế với qui định hiện hành của nhà nước đối với các mối 

nguy gây ô nhiễm về hóa học, sinh học và vật lý lên rau, 

quả.  

- Vùng sản xuất rau, quả có mối nguy cơ ô nhiễm hóa học, 

sinh học, vật lý cao và không thể khắc phục thì không được 

sản xuất theo VietGAP. 

 

  
Vùng sx không ô nhiễm Vùng sx ô nhiễm 

2. Giống và gốc ghép 

- Giống và gốc ghép phải có nguồn gốc rõ ràng, được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất. 

           - Giống và gốc ghép tự sản xuất phải có hồ sơ ghi lại đầy đủ 

các biện pháp xử lý hạt giống, xử lý cây con, hóa chất sử 

dụng, thời gian, tên người xử lý và mục đích xử lý 

 

3. Quản lý đất và giá thể  

- Hàng năm, phải tiến hành phân tích, đánh giá các nguy cơ 

tiềm ẩn trong đất và giá thể theo tiêu chuẩn hiện hành của 

nhà nước. 

- Cần có biện pháp chống xói mòn và thoái hóa đất. Các 

biện pháp này phải được ghi chép và lưu trong hồ sơ. 

 

4. Phân bón và chất phụ gia 

Từng vụ phải đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá học, sinh học 

và vật lý do sử dụng phân bón và chất phụ gia, ghi chép và 

lưu trong hồ sơ. Nếu xác định có nguy cơ ô nhiễm trong 

việc sử dụng phân bón hay chất phụ gia, cần áp dụng các 

biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm lên rau, quả. 

5. Nước tưới. 

- Nước tưới cho sản xuất và xử lý sau thu hoạch rau, quả 

phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam hoặc 

tiêu chuẩn mà Việt Nam đang áp dụng. 

- Việc đánh giá nguy cơ ô nhiễm hoá chất và sinh học từ 

nguồn nước sử dụng cho: tưới, phun thuốc bảo vệ thực vật, 

sử dụng cho bảo quản, chế biến, xử lý sản phẩm, làm sạch 

và vệ sinh, phải được ghi chép và lưu trong hồ sơ.   

- Trường hợp nước của vùng sản xuất không đạt tiêu chuẩn, 

phải thay thế bằng nguồn nước khác an toàn hoặc chỉ sử 

dụng nước sau khi đã xử lý và kiểm tra đạt yêu cầu về chất 

lượng. Ghi chép phương pháp xử lý, kết quả kiểm tra và lưu 

trong hồ sơ. 

 
 

6. Hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật). 

- Người lao động và tổ chức, cá nhân sử dụng lao động phải 

được tập huấn về phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật và các biện pháp sử dụng bảo đảm an toàn.  

- Trường hợp cần lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật và 

chất điều hòa sinh trưởng cho phù hợp, cần có ý kiến của 

người có chuyên môn về lĩnh vực bảo vệ thực vật.  

- Nên áp dụng các biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp 

(IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế 

việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

- Chỉ được phép mua thuốc bảo vệ thực vật từ các cửa hàng 

được phép kinh doanh  

- Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được 

phép sử dụng.  

- Sau mỗi lần phun thuốc, dụng cụ phải vệ sinh sạch sẽ và 

thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra. Nước rửa dụng cụ cần 

được xử lý tránh làm ô nhiễm môi trường.  

- Kho chứa hoá chất phải đảm bảo theo quy định, xây dựng 

ở nơi thoáng mát, an toàn, có nội quy và được khóa cẩn 

thận.     

- Không tái sử dụng các bao bì, thùng chứa hoá chất. Những 

vỏ bao bì, thùng chứa phải thu gom và cất giữ ở nơi an toàn 

cho đến khi xử lý theo qui định của nhà nước. 

 

 
Tập huấn cho người lao động 

 

7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch 
* Thiết bị, vật tư và đồ chứa  

- Sản phẩm sau khi thu hoạch không được để tiếp xúc trực 

tiếp với đất và hạn chế để qua đêm. 

- Thiết bị, thùng chứa hay vật tư tiếp xúc trực tiếp với rau, 

quả phải được làm từ các nguyên liệu không gây ô nhiễm 

lên sản phẩm. 

- Thiết bị, thùng chứa hay vật tư phải đảm bảo chắc chắn và 

vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng.   

* Thiết kế và nhà xưởng  

- Cần hạn chế đến mức tối đa nguy cơ ô nhiễm ngay từ khi 

thiết kế, xây dựng nhà xưởng và công trình phục vụ cho 

việc gieo trồng, xử lý, đóng gói, bảo quản.  

- Khu vực xử lý, đóng gói và bảo quản sản phẩm rau quả 

phải tách biệt khu chứa xăng, dầu, mỡ và và máy móc nông 

nghiệp để phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm lên sản phẩm. 

* Vệ sinh nhà xưởng 



- Nhà xưởng phải được vệ sinh bằng các loại hoá chất thích 

hợp theo qui định không gây ô nhiễm lên sản phẩm và môi 

trường. 

* Phòng chống dịch hại  

- Phải cách ly gia súc và gia cầm khỏi khu vực sơ chế, đóng 

gói và bảo quản rau, quả. 

- Phải có các biện pháp ngăn chặn các sinh vật lây nhiễm 

vào các khu vực sơ chế, đóng gói và bảo quản. 

* Vệ sinh cá nhân 

- Người lao động cần được tập huấn kiến thức và cung cấp 

tài liệu cần thiết về thực hành vệ sinh cá nhân và phải được 

ghi trong hồ sơ. 

- Nội qui vệ sinh cá nhân phải được đặt tại các địa điểm dễ 

thấy. 

* Xử lý sản phẩm 

- Chỉ sử dụng các loại hoá chất, chế phẩm, màng sáp cho 

phép trong quá trình xử lý sau thu hoạch.  

- Nước sử dụng cho xử lý rau, quả sau thu hoạch phải đảm 

bảo chất lượng theo qui định. 

* Bảo quản và vận chuyển 

- Phương tiện vận chuyển phải được làm sạch trước khi xếp 

thùng chứa sản phẩm. 

- Không bảo quản và vận chuyển sản phẩm chung với các 

hàng hóa khác có nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm. 

 

 
 

8. Quản lý và xử lý chất thải 

Phải có biện pháp quản lý và xử lý chất thải, nước thải phát 

sinh từ hoạt động sản xuất, sơ chế và bảo quản sản phẩm.  

 
 

9. Người lao động  

- Người được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng hoá chất 

phải có kiến thức và kỹ năng về hóa chất và kỹ năng ghi 

chép. 

- Nhà làm việc thoáng mát, mật độ người làm việc hợp lý. 

- Điều kiện làm việc phải đảm bảo và phù hợp với sức khỏe 

người lao động. Người lao động phải được cung cấp quần 

áo bảo hộ. 

 
 

10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và 

thu hồi sản phẩm 

- Tổ chức và cá nhân sản xuất rau, quả theo VietGAP phải 

ghi chép và lưu giữ đầy đủ nhật ký sản xuất, nhật ký về bảo 

vệ thực vật, phân bón, bán sản phẩm, v.v.  

- Tổ chức và cá nhân sản xuất theo VietGAP phải tự kiểm 

tra hoặc thuê kiểm tra viên kiểm tra nội bộ xem việc thực 

hiện sản xuất, ghi chép và lưu trữ hồ sơ đã đạt yêu cầu 

chưa. Nếu chưa đạt yêu cầu thì phải có biện pháp khắc phục 

và phải được lưu trong hồ sơ. 

- Hồ sơ phải được thiết lập cho từng chi tiết trong các khâu 

thực hành VietGAP và được lưu giữ tại cơ sở sản xuất. 

 

 
 

 

11. Kiểm tra nội bộ 

- Tổ chức và cá nhân sản xuất rau, quả phải tiến hành kiểm 

tra nội bộ ít nhất mỗi năm một lần.  

- Việc kiểm tra phải được thực hiện theo bảng kiểm tra đánh 

giá; sau khi kiểm tra xong, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc 

kiểm tra viên có nhiệm vụ ký vào bảng kiểm tra đánh giá. 

Bảng tự kiểm tra đánh giá, bảng kiểm tra (đột xuất và định 

kỳ) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được lưu 

trong hồ sơ. 

- Tổ chức và cá nhân sản xuất theo VietGAP phải tổng kết 

và báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý chất lượng 

khi có yêu cầu. 

 

12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

- Tổ chức và cá nhân sản xuất theo VietGAP phải có sẵn 

mẫu đơn khiếu nại khi khách hàng có yêu cầu. 

- Trong trường hợp có khiếu nại, tổ chức và cá nhân sản 

xuất theo VietGAP phải có trách nhiệm giải quyết theo quy 

định của pháp luật, đồng thời lưu đơn khiếu nại và kết quả 

giải quyết vào hồ sơ. 
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