TIÊU CHUẨN VỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA GLOBALG.A.P.
Quan tâm tới Người tiêu dùng – Tìm kiếm nguồn cung cấp có trách nhiệm trong tất cả các giai đoạn sản xuất

THU HOẠCH
TRẠI GIỐNG
THỨC ĂN

NUÔI THƯƠNG
PHẨM

SAU THU
HOẠCH

Tiêu chuẩn bao gồm: An toàn thực phẩm, An sinh Động vật, Phúc lợi
cho người lao động, Môi trường, Truy xuất nguồn gốc và các lĩnh vực
bền vững chính trong tất cả các giai đoạn sản xuất

Hơn 2 triệu tấn thủy sản đã được
cấp chứng nhận trên toàn thế giới

Bao gồm các loài cá, giáp xác
và thân mềm

CÓ 32 LOÀI CÁ HIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN(1)
Cá tầm Adriatic .................................................... [Acipenser naccarii]
Cá bơn Đại Tây Dương ....................... [Hippoglossus hippoglossus]
Cá hồi Đại Tây Dương ................................................... [Salmo salar]
Cá chẽm ........................................................................ [Lates calcarifer]
Cá tráp đốm xanh ........................................... [Pagrus caeruleostictus]
Cá hồi suối ............................................................ [Salvelinus fontinalis]
Cá giò .............................................................. [Rachycentron canadum]
Cá hồi Coho ..................................................... [Oncorhynchus kisutch]
Cá dentex thường ........................................................ [Dentex dentex]
Cá tầm sông Danube .............................. [Acipenser gueldenstaedtii]
Cá vược Châu Âu .............................................. [Dicentrarchus labrax]
Cá tráp đầu vàng .......................................................... [Sparus aurata]
Cá cam ........................................................................ [Seriola dumerili]
Cá Dentex mắt to ........................................ [Dentex macrophthalmus]
Cá đù Địa Trung Hải .......................................... [Argyrosomus regius]
Cá rô phi sông Nin ......................................... [Oreochromis niloticus]

Cá tra ................................................. [Pangasianodon hypophthalmus]
Cá dentex hồng ........................................................ [Dentex gibbosus]
Cá Pompano .......................................................... [Trachinotus blochii]
Cá hồi vân ......................................................... [Oncorhynchus mykiss]
Cá đù đỏ ............................................................... [Sciaenops ocellatus]
Cá tráp đỏ ...................................................................... [Pagrus pagrus]
Cá tráp sọc đỏ ................................................................ [Pagrusauriga]
Cá mú chấm đỏ .................................................. [Epinephelus akaara]
Cá hồi vân ................................................................ [Salmo trutta trutta]
Cá bơn Senegal ................................................... [Solea senegalensis]
Cá tráp mõm nhọn ............................................... [Diplodus puntazzo]
Cá đù ........................................................................... [Umbrina cirrosa]
Cá tầm sao ............................................................. [Acipenser stellatus]
Cá tầm nhỏ ............................................................ [Acipenser ruthenus]
Cá turbot ......................................................... [Scophthalmus maximus]
Cá mú trắng ......................................................... [Epinephelus aeneus]

CÓ 6 LOÀI ĐỘNG VẬT GIÁP XÁC VÀ THÂN MỀM HIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN(1)
Vẹm xanh ....................................................................... [Mytilus edulis]
Hàu Châu Âu .................................................................. [Ostrea edulis]
Vẹm Địa Trung Hải ..................................... [Mytilus galloprovincialis]
(1)

Chứng nhận được liên kết với tên khoa học cụ thể của từng loài

Hàu Thái Bình Dương .......................................... [Crassostrea gigas]
Tôm sú .................................................................... [Penaeus monodon]
Tôm thẻ chân trắng ....................................... [Litopenaeus vannamei]

CHỨNG NHẬN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
29 QUỐC GIA CÓ TỔ CHỨC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

Cập nhật đến tháng
As of 1/2018
December 2017

Anh
Bồ Đào Nha
Chile
Croatia
Đan Mạch
Đảo Man
Ecuador
Hàn Quốc
Honduras
Hy Lạp

Iceland
Indonesia
Ireland
Italy
Maurice
Mỹ
Na Uy
Nicaragua
Panama
Peru

Phần Lan
Pháp
Quần đảo Faroe
Tây Ban Nha
Thổ Nhĩ Kỳ
Trung Quốc*
Tunisia
Úc
Việt Nam
*Bao gồm cả Đài Loan
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Chứng nhận chuỗi cung ứng
(CoC) tại 21 quốc gia

Chứng nhận Thức ăn Thủy
sản tại 30 quốc gia

ĐƯỢC GFSI CÔNG NHẬN
Tiêu chuẩn Chứng nhận Nuôi trồng
Thủy sản duy nhất ở cấp nông trại
được Tổ chức Sáng kiến về an toàn
Thực phẩm Toàn cầu công nhận

15 Cơ quan chứng
nhận được công nhận
Tổ chức Sáng kiến về hải sản bền vững
toàn cầu công nhận Hệ thống Chứng
nhận về Nuôi trồng Thủy sản của
GLOBALG.A.P. phiên bản V5.1-1 phù
hợp với tất cả các nội dung quan trọng
được áp dụng tại Công cụ hợp quy toàn
cầu của GSSI phiên bản V1.0.

GIỚI THIỆU NHÃN HÀNG TIÊU DÙNG VÀ CỔNG THÔNG TIN TRỰC
TUYẾN CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
Các sản phẩm thủy sản từ các nông trại được chứng nhận
GLOBALG.A.P. hiện nay có thể được dán nhãn hàng tiêu dùng
GGN mới tương ứng với số GGN của GLOBALG.A.P., một số
nhận dạng gồm 13 chữ số xác định tất cả các bên tham gia vào
chuỗi sản xuất và cung ứng mà đã được chứng nhận. Do đó,
tất cả các sản phẩm thủy sản được dán nhãn GGN đều được
chứng nhận tuân thủ theo những quy định của Tiêu chuẩn về
Nuôi trồng Thủy sản của GLOBALG.A.P.

Sử dụng số GGN in trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng có thể
biết thêm thông tin về các nông trại sản xuất ra các sản phẩm
được chứng nhận GLOBALG.A.P. tại website: www.ggn.org –
cổng thông tin trực tuyến về nuôi trồng thủy sản được chứng
nhận. Website này cũng giới thiệu về các biện pháp thực hành
nuôi trồng thủy sản tốt và các nông trại được chứng nhận thực
hiện các biện pháp thực hành đó như thế nào. Sự kết nối trực tiếp
này giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất ban đầu tạo cơ sở cho
chuỗi niềm tin vào sản xuất lương thực.
Tìm hiểu thêm tại website: www.ggn.org

Tìm hiểu thêm tiêu chuẩn
về Nuôi trồng thủy sản của
GLOBALG.A.P. tại:
www. globalgap.org/aquaculture
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