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Một số thông tin chính về localg.a.p.
Bước đầu để tiến tới nông nghiệp an toàn và bền vững 
 

Tuy nhiên, có một số một vấn đề là: 

 

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI: localg.a.p. 

 

 

•

 
• 

• 

Người tiêu dùng trên thế giới ngày càng có nhu cầu sử dụng thực phẩm chất 
lượng được tạo ra một cách an toàn và bền vững. Các nhà bán lẻ toàn cầu 
đã và đang đáp ứng các yêu cầu đó bằng cách áp dụng thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt. Trong đó, họ yêu các nhà sản xuất nông nghiệp cung cấp 
sản phẩm được sản xuất an toàn và đạt được các chứng nhận. 

localg.a.p. là một công cụ để nâng cao năng lực sản xuất và được thiết kế đặc 
biệt bởi GLOBALG.A.P. cho chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp tại những thị 
trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển. Tiêu chuẩn này định hướng để hỗ 
trợ nông dân đặc biệt nông dân sản xuất quy mô nhỏ và mới tham gia vào sản 
xuất thực hiện các thực hành sản xuất nông nghiệp tốt để cải tiến hiệu quả quản lý 
trang trại, giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định quản 
lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông qua công cụ này, nông dân có thể đưa 
sản phẩm của mình xâm nhập vào các thị trường địa phương và khu vực. 

1. Nhà bán lẻ có nguồn hàng bị hạn chế vì những nông dân sản xuất 
quy mô nhỏ hoặc mới tham gia vào hoạt động nông nghiệp có thể 
chưa thể đạt được chứng nhận GLOBALG.A.P. hoặc chưa tuân thủ 
các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

2. Trong khi đó, nông dân vẫn muốn sản phẩm của mình có thể xâm 
nhập vào thị trường nội địa trong điều kiện chưa tuân thủ các tiêu 
chuẩn chứng nhận.

localg.a.p. cũng là bước đệm cho nông dân có nhu cầu đạt được chứng nhận 
GLOBALG.A.P. nhằm đưa sản phẩm của mình vào các thị trường quốc tế nơi đòi hỏi 
có chứng nhận GLOBALG.A.P. Mặt khác, công cụ này cũng có thể giúp nhà nhập 
khẩu nước ngoài bổ sung vào danh sách khách hàng của mình trong mạng lưới các 
nhà sản xuất nông nghiệp tin cậy để mua hàng khi các nông trại này được chứng 
nhận bởi GLOBALG.A.P. trong tương lai.

Trong sản phẩm thuộc họ localg.a.p. GLOBALG.A.P. cung cấp Chương trình được 
gọi là Chuẩn cho nông trại cơ bản (PFA). Các tiêu chí của PFA được trích 
xuất từ các tiêu chí của Chứng nhận GLOBALG.A.P. Chương trình PFA đòi hỏi các 
tiêu chí ở mức độ cơ bản/thấp nhất trong các sản phẩm của GLOBALG.A.P. và 
không phải là chuẩn chứng nhận của bên thứ 3 mà chỉ là quá trình đánh giá.

Mục tiêu xuyên suốt của thực hiện PFA là nhằm tiến tới thực hành sản xuất tốt hơn để 
cuối cùng có thể đạt được chứng nhận GLOBALG.A.P. Tuy nhiên, thị trường hoàn 
toàn có thể quyết định mục tiêu của chương trình cần đạt được ở mức độ nào. 

Nông dân có thể quyết định thực hiện các Chương trình do GLOBALG.A.P. cung cấp 
để đạt được mục tiêu của mình như sau:

Chương trình PFA mức độ nâng cao (PFA Intermidiate level) (chỉ thực hiện quy 
trình đánh giá, không phù hợp cho xuất khẩu); hoặc 
Chương trình Đảm bảo an toàn thực phẩm (Produce Safety Assurance 
certification) (chỉ bao gồm các tiêu chí về an toàn thực phẩm và truy xuất 
nguồn gốc của GLOBALG.A.P.), hoặc
Chứng nhận GLOBALG.A.P. (bao gồm toàn bộ các tiêu chí về an toàn thực 
phẩm, an toàn và sức khoẻ của người lao động, môi trường bền vững). 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHO NÔNG TRẠI CƠ BẢN (PFA) – 
TIẾP CẬN TỪNG BƯỚC ĐỂ TIẾN TỚI THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT HƠN! 

Lấy tài liệu miễn phí về PFA tại: www.localgap.org

Chương trình PFA sẵn có. Các quy định chung và các tiêu chí để tuân thủ 
Chương trình này đã được xây dựng bởi ban Thư ký của GLOBALG.A.P. Hiện nay, 
GLOBALG.A.P. không cho phép chỉnh sửa, bổ sung các tiêu chí trừ khi có nhu cầu 
từ các dự án/chương trình cụ thể. Nếu bạn quan tâm đến thiết lập một chương 
trình có chỉnh sửa theo nhu cầu của mình thì có thể liên lạc cán bộ của GLOBAL-
G.A.P. bằng email: antequera@globalgap.org

Phần Quy định chung của Chương trình PFA cung cấp nền tảng cơ bản để thực 
hiện Chuẩn PFA. Có 2 cấp độ thực hiện trong Chương trình PFA là: Cấp độ cơ 
bản (thấp hơn) và Cấp độ nâng cao (cao hơn). Các tiêu chí của các cấp độ 
này đều được trích xuất từ tiêu chí trong Chuẩn chứng nhận GLOBALG.A.P. 

Cấp độ cơ bản (Foundation level) bao gồm các tiêu chí về truy xuất nguồn 
gốc và an toàn thực phẩm và đảm bảo sản phẩm có thể bán tại thị trường địa 
phương hoặc đây là bước đầu tiên trong quá trình định hướng để có chứng nhận 
GLOBALG.A.P. Đây là cấp độ thấp nhất của Chương trình PFA.

Cấp độ nâng cao (Intermidiate level) bao gồm các tiêu chí về truy xuất 
nguồn gốc, các tiêu chí về an toàn thực phẩm được tăng thêm so với cấp độ cơ 
bản và bổ sung thêm một số tiêu chí về sức khỏe và an toàn của người lao động, 
bảo vệ môi trường. Đây là cấp độ cao nhất của Chương trình PFA.

Chương trình PFA phù hợp với những đòi hỏi của Tổ chức Sáng kiến về An toàn 
thực phẩm toàn cầu (GFSI) đối với thị trường trên thế giới. Tuy nhiên chương trình 
này không nhằm để đáp ứng cho thị trường xuất khẩu mà vẫn chỉ tập chung cho 
thị trường địa phương hoặc khu vực khi phù hợp với nhu cầu của các nhà bán lẻ 
hoặc người sử dụng. Nông dân thực hiện PFA được khuyến khích chứ không bắt 
buộc đạt được các tiêu chí của Chuẩn chứng nhận GLOBALG.A.P. trừ khi có yêu 
cầu của thị trường.

3 localg.a.p. www.localgap.org



Chuẩn cho nông trại cơ bản (PFA) Chuẩn GLOBALG.A.P. (IFA)

Chỉ thực hiện quy trình đánh giá Thực hiện quy trình chứng nhận
Nông trại được cấp số localg.a.p. (LGN) Nông trại được cấp số GLOBALG.A.P. (GGN)
Tiêu chí được trích xuất từ Chuẩn GLOBALG.A.P. và có 2 cấp độ là: 
Cơ bản và Nâng cao 

Quá trình đánh giá có thể được thực hiện bởi các đánh giá viên của Tổ chức 
chứng nhận hoặc cán bộ từ các Tổ chức tư vấn được công nhận bởi GLOBALG.A.P. 

 Có một cấp độ và quan tâm đến toàn bộ các tiêu chí trong 
sản xuất nông nghiệp

 Chỉ được thực hiện bởi các đánh giá viên của Tổ chức chứng nhận được 
công nhận bởi GLOBALG.A.P. 

 

Khi tuân thủ hết các tiêu chí, nông trại sẽ nhận được “Thư tuân thủ” 
Tập trung vào thị trường nội địa và nâng cao năng lực Được thị trường quốc tế công nhận 

Khi tuân thủ hết các tiêu chí, nông trại sẽ nhận được “Chứng nhận” 

Sự khác nhau giữa 
PFA và GLOBALG.A.P.
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Các bên liên quan có thể sử dụng cở sở dữ liệu trực tuyến của GLOBALG.A.P. để 
kiểm tra tính hiệu lực của số LGN đã được cấp cho nông trại khi đăng ký thực 
hiện Chương trình PFA. Cơ sở dữ liệu này là trực tuyến và người dùng không cần 
phải đăng ký. Tuy nhiên, với người mua hàng hoặc nhà bán lẻ nếu đăng ký với 
GLOBALG.A.P. họ sẽ nhận được rất nhiều thông tin về nông trại để thực hiện các 
thủ tục mua hàng với nông trại. Nếu các bên liên quan cần cung cấp thêm thông 
tin, cần đăng ký với GLOBALG.A.P. để trở thành ‘Đối tác thương mại’ trong 
Chương trình PFA. 
Ví dụ: Đối tác thương mại có thể xem được báo cáo kết quả đánh giá PFA. Chỉ 
các tổ chức, cá nhân đã ký “Điều khoản thỏa thuận với GLOBALG.A.P.” có thể 
truy cập vào dữ liệu của GLOBALG.A.P. và được coi là Đối tác thương mại.

Để biết thêm thông tin về gói sản phẩm này, quý vị có thể đăng nhập vào: 
www.globalgap.org/uk_en/buyers/Sourcing-Certified-Products/ 
hoặc liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng của GLOBALG.A.P. tại email: 
customer_support@globalgap.org 

Tập huấn là hợp phần cần thiết của chương trình nâng cao năng lực và đối 
với việc ban hành một chuẩn mới. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị có 
thể liên lạc với Nhóm nâng cao năng lực của GLOBALG.A.P. tại email: 
anneke.voss@globalgap.org

NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ XÂY DỰNG 
NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO TƯƠNG LAI 

CÁCH KIỂM TRA NGUỒN GỐC SẢN PHẨM 
ĐÃ TUÂN THỦ CHUẨN PFA 



www.localgap.org

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

BƯỚC 6

ĐÒI HỎI TỪ THỊ TRƯỜNG VÀ 
CHẤP NHẬN VỚI PFA

TẢI TÀI LIỆU VỀ PFA

TÌM CÔNG TY 
CHỨNG NHẬN/ĐÁNH GIÁ 

THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

CHỈ ĐỊNH, ĐĂNG KÝ 
VÀ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

NHẬN THƯ XÁC NHẬN 
TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHÍ

Nâng cao năng lực hoặc coi 
như tiêu chuẩn địa phương

 

www.localgap.org

Tại trang www.locolgap.org

Có thể từ các tư vấn của 
GLOBALG.A.P.

Công ty tư vấn hoặc 
chứng nhận được công nhận 
của GLOBALG.A.P.

Có thời hạn trong 12 tháng

CÁC BƯỚC NÔNG TRẠI CẦN THỰC HIỆN 
ĐỂ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO CHƯƠNG TRÌNH PFA

6 localg.a.p.

Tập huấn là hợp phần cần thiết của chương trình nâng cao năng lực và đối 
với việc ban hành một chuẩn mới. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị có 
thể liên lạc với Nhóm nâng cao năng lực của GLOBALG.A.P. tại email: 
anneke.voss@globalgap.org
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ 
VỚI GLOBALG.A.P. CỦA CBS

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ 
VỚI GLOBALG.A.P. CỦA VBS

BƯỚC 1  

BƯỚC 2
 

BƯỚC 3  

BƯỚC 4

BƯỚC 5 Chứng minh về bảo hiểm bắt buộc

Liên lạc với bộ phần quản lý các Tổ chức chứng nhận của GLOBALG.A.P. 
tại email: terheggen@globalgap.org để biết thêm thông tin.

Đăng ký và đánh giá PFA có thể được tiến hành bởi:
1. Tổ chức chứng nhận (CBs) được ủy quyền của GLOBALG.A.P.
2. Tổ chức tư vấn hoạt động như đơn vị đánh giá (VB) của GLOBALG.A.P.

Kể cả CB và/hoặc VB (nếu thị trường chấp nhận VB đánh giá) khi đánh giá nông 
trại theo Chương trình PFA cần được đồng ý chính thức từ ban Thư ký của GLOBAL-
G.A.P. trước khi thực hiện các hoạt động đánh giá. 

CB được ủy quyền chính thức của GLOBALG.A.P. có thể cho phép các đánh giá 
viên đã hoặc chưa được GLOBALG.A.P. đánh giá về năng lực tham gia đánh giá 
chuẩn PFA. Đối với những đánh giá viên chưa được GLOBALG.A.P. đánh giá về 
năng lực, CB phải thực hiện quy tình tự đánh giá để đảm bảo các đánh giá viên 
này thỏa mãn về trình độ và năng lực theo yêu cầu của GLOBALG.A.P. CB phải 
đánh giá nội bộ và ghi lại bằng chứng về sự phù hợp về trình độ và năng lực của 
đánh giá viên trước khi đánh giá viên có thể tiến hành đánh giá PFA. Ban thư ký 
của GLOBALG.A.P. có quyền yêu cầu cung cấp những bằng chứng trên.

Các tư vấn được ủy quyền của GLOBALG.A.P. chỉ có thể tiến hành đánh giá PFA 
nếu được GLOBALG.A.P chấp thuận là tổ chức đánh giá chính thức (VB) của 
GLOBALG.A.P. và thị trường chấp nhận.

ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC THỰC HIỆN 
TỪ BÊN THỨ 2 VÀ BÊN THỨ 3 

Nộp đơn yêu cầu đến 
Ban thư ký của GLOBALG.A.P. 
(theo Phụ lục 6 trong tài liệu 
Quy định chung của PFA).

Nộp phí đăng ký hàng năm 
(đối với chương trình bổ sung). 
(Phí này được tính chỉ 1 lần đầu 
khi CB nộp đơn) 

Tham gia tập huấn về cơ sở 
dữ liệu của GLOBALG.A.P. 

Đăng ký tên cán bộ đánh 
giá/đánh giá viên trong cơ sở 
dữ liệu của GLOBALG.A.P. 

Chứng minh về bảo hiểm bắt buộc

Nộp đơn yêu cầu đến 
Ban thư ký của GLOBALG.A.P. 
(theo Phụ lục 6 trong tài liệu 
Quy định chung của PFA).

Phí đối với chương trình bổ 
sung này đã được trả trong phí 
cấp phép để trở thành Tổ chức 
tư vấn.

Tham gia tập huấn về cơ sở 
dữ liệu của GLOBALG.A.P.

Đăng ký tên cán bộ tư vấn 
trong cơ sở dữ liệu của 
GLOBALG.A.P.
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TẠI SAO PFA LÀ GIẢI PHÁP HOÀN HẢO VỚI BẠN 

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể liên lạc với: localgap@globalgap.org

1. Mua được sản phẩm từ địa phương và khu vực mà vẫn đạt được yêu cầu
tối thiểu về an toàn và vệ sinh thực phẩm

2. Xây dựng được mạng lưới các nông trại tin cậy
Có lợi từ hệ thống truy xuất nguồn gốc của GLOBALG.A.P.

3. Giám sát tiến độ của nông trại tham dự vào Chương trình trong cơ sở dữ
liệu của GLOBALG.A.P. bằng sử dụng 13 chữ số LGN

4. Có thể truy cập báo cáo đánh giá đối với các nông trại tham gia Chương
trình trong cơ sở dữ liệu của GLOBALG.A.P.

5. Làm việc với nông trại về kế hoạch cải tiến về an toàn thực phẩm và phát
triển bền vững để cải tiến chất lượng chuỗi cung ứng của mình

6. Hưởng lợi từ các đợt tập huấn của GLOBALG.A.P. trong quy trình quản lý
chất lượng nông trại

Lợi ích cho nhà bán lẻ và người mua hàng



Để biết thêm thông tin, quý vị có thể liên lạc với: localgap@globalgap.org
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LỢI ÍCH CỦA NÔNG TRẠI 

Chương trình PFA sử dụng thương hiệu của localg.a.p. có thể giúp nông dân đặc 
biệt là nông dân sản xuất quy mô nhỏ hoặc mới tham gia sản xuất về:
1. Thực hiện các thực hành nông nghiệp tốt
2. Giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm
3. Tuân thủ hơn với quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
4. Có thể bán sản phẩm tại thị trường trong nước và khu vực
5. Cung cấp thêm sự tin tưởng từ phía nhà bán lẻ hoặc người mua hàng bởi vì:

o Truy xuất tốt hơn bằng sử dụng số LGN. Nhà bán lẻ có thể xây dựng chuỗi
cung ứng của mình chỉ với các nông trại đã đăng ký trong Chương trình
PFA

o PFA cung cấp cơ hội loại bỏ đối tác trung gian như đầu nậu
o PFA hỗ trợ cấu trúc quản lý chất lượng

6. Truy cập toàn bộ các tài liệu trực tuyến và miễn phí

Đây cũng là chương trình tiết kiệm chi phí bởi vì:
1. Không đòi hỏi quy trình chứng nhận
2. Có thể áp dụng dụng với nhóm nông trại
3. Nông trại cần thực hiện theo cấp độ mà người mua hàng yêu cầu
4. Qua tiếp cận từng bước, nông trại có thể tiếp cận dần về các yêu cầu đối với

chứng nhận và tìm hiểu thêm thông tin về hệ thống chứng nhận GLOBALG.A.P.
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA GLOBALG.A.P. – TỪ NỀN TẢNG CƠ BẢN

Chứng nhận GLOBALG.A.P. là sản phẩm minh bạch và là hệ thống tiêu chuẩn độc lập có sự tư vấn, đóng góp và phối hợp liên tục của các Ủy ban kỹ thuật, 
nhóm chuyên trách, thành viên, nhóm công tác quốc gia, tổ chức chứng nhận và các doanh nghiệp. 

localg.a.p. là công cụ để nâng cao năng lực và giải phảp giảm chi 
phí cho các thị trường mới nổi. Nó được xây dựng không những cho 
thị trường nội địa mà còn là bước chuẩn bị để các nông trại chưa đủ 
điều kiện tuân thủ theo chứng nhận GLOBALG.A.P. có thể thực tập về 
các hoạt động sản xuất tại trang trại. 

localg.a.p. PFA – TIẾP CẬN TỪNG BƯỚC ĐỂ HƯỚNG 
ĐẾN NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG 

Được thiết kế cho những quốc gia đặc biệt nơi nông trại và khách 
hàng của họ chỉ đòi hỏi các tiêu chí liên quan đến an toàn thực phẩm 
và truy xuất nguồn gốc. PSAS là Chương trình chứng nhận về các yếu 
tố trong toàn bộ quy trình sản xuất nông nghiệp từ trước khi gieo trồng 
(nguồn gốc giống cây trồng) đến khi đóng gói trong bao bì.

CHUẨN CHỨNG NHẬN 
AN TOÀN THỰC PHẨM (PSAS)

Chuẩn chứng nhận GLOBALG.A.P. là chuẩn được quốc tế công 
nhận trong sản xuất nông trại. Khi tuân thủ các tiêu chí trong 
chuẩn này, các nông trại có thể chứng minh sự cam kết đối với 
thực hành nông nghiệp tốt.

CHUẨN CHỨNG NHẬN GLOBALG.A.P. – CHUẨN 
QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

GLOBALG.A.P.+ Add-on là giải pháp có tính định hướng tùy thuộc 
yêu cầu của khách hàng. GLOBALG.A.P. có thể xây dựng các 
chương trình, tiêu chuẩn có sự định hướng của khách hàng của 
mình để phù hợp với quan tâm của từng khách hàng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN CỦA GLOBAL-

G.A.P. KHÁC (GLOBALG.A.P.+ ADD-ON) – ĐƯỢC THIẾT 

KẾ THEO ĐẶT HÀNG CỤ THỂ CỦA KHÁCH HÀNG 
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Hơn 430 thành viên 
của GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. quản trị bằng 
Ban chỉ đạo được các thành viên bầu ra

Hơn 1.000 chuyên gia quốc tế làm việc 
trong các Ban kỹ thuật, Nhóm công tác 
quốc gia và Nhóm chuyên trách khác

Có 3 họ sản phẩm chính và 
hơn 40 tiêu chuẩn và chương trình

Dự án nâng cao năng lực tại 5 châu lục 
và với 10 ngôn ngữ khác nhau

Hệ thống đánh giá sự tuân thủ và giám 
sát việc thực thi của các công ty chứng nhận

Mạng lưới tư vấn toàn cầu để hỗ trợ 
nông dân đạt chứng nhận

Hơn 2.000 đánh giá viên đang làm 
việc tại hơn 160 công ty được ủy 
quyền chứng nhận

Hệ thống cơ sở dữ liệu chứng 
nhận trực tuyến để kiểm tra tính 
hiệu lực của chứng nhận

Nhãn nhận dạng cho người tiêu 
dùng đối với hoa và cây cảnh

Có thể hợp chuẩn với các tiêu chuẩn 
khác trên thế giới

Có hơn 600 sản phẩm 
có thể đăng ký chứng nhận

210.000 công ty đã được chứng nhận  
GLOBALG.A.P. tại hơn 135 nước trên thế giới

Cơ sở dữ liệu để người tiêu dùng có 
thể kiểm tra là sản phẩm có được 
chứng nhận hay không

Nhãn nhận dạng cho người tiêu 
dùng đối với sản phẩm 
nuôi trồng thủy sản
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