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CHƯƠNG 1:
LÀM SAO ĐỂ TRẠI NUÔI ĐƯỢC
CHỨNG NHẬN ASC?
1. Điều kiện để được chứng nhận ASC:
MỘT TRẠI SẼ ĐƯỢC COI LÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO CHỨNG NHẬN ASC NẾU:
•

Tiêu chuẩn ASC cho loài mà trang trại đang nuôi sẵn có

•

Trang trại hoạt động không dưới 18 tháng hoặc một chu kỳ nuôi, tùy theo thời gian nào ngắn
hơn

•

Dữ liệu hoạt động của trang trại phải tương ứng với khoảng thời gian theo quy định của tiêu
chuẩn ASC được đánh giá.

Cần biết: Trang trại sẽ được xem là không đủ điều kiện nếu có chứng nhận ASC bị thu hồi hoặc
đánh giá ASC không thành công trong vòng 12 tháng qua.

2. Chuẩn bị đánh giá:
A. CHỌN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (CAB)
•

Vai trò của tổ chức đánh giá sự phù hợp (CAB) là cung cấp đánh giá độc lập bên thứ ba hoạt
động của trang trại theo tiêu chuẩn ASC.

•

CAB có trách nhiệm trao đổi với bạn và các bên liên quan một cách công bằng nhằm quyết định
liệu trang trại có đáp ứng tiêu chuẩn.

•

Thiếu hụt dữ liệu hoặc hồ sơ có thể dẫn đến sự không đảm bảo về hiệu quả hoạt động của
trang trại. Điều này có thể đưa đến kết quả là trang trại được điểm số ít hơn và có khả năng gia
tăng phí chứng nhận.

•

Để hiểu hơn về quá trình đánh giá, chúng tôi khuyến cáo bạn nên dành thời gian xem xét các
CAB khác nhau để chọn ra CAB có dịch vụ tốt nhất.

•

CAB phải được công nhận bởi Accreditation Services International (ASI). Danh sách CAB được
công nhận có thể tìm thấy trên trang mạng của ASI.

Chúng tôi khuyến khích bạn:
•

Lấy báo giá từ 2 CAB hoặc nhiều hơn

•

Đảm bảo họ có kiến thức tốt và hiểu hoạt động của trang trại hoặc các hoạt động khác tương tự

•

Kiểm tra liệu họ có thể thực hiện cả đánh giá môi trường và xã hội
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•

Kiểm tra khả năng ngôn ngữ của họ vì nhu cầu phiên dịch có thể trở thành chi phí

•

Phỏng vấn họ

•

Kiểm tra mức độ sẵn sàng của họ thích hợp với thời gian biểu của trang trại và thời gian họ đề
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xuất khả thi đối với mức độ phức tạp của hoạt động trang trại, thời gian mùa vụ mà họ muốn
quan sát và việc tham gia của các bên liên quan
•

Yêu cầu họ cung cấp chứng thực gần đây từ các khách hàng

•

Xác định hợp đồng

•

Một khi chọn được CAB, bạn sẽ phải ký một hợp đồng về thời lượng cho quá trình đánh giá.

•

Chúng tôi khuyến cáo bạn chọn CAB có dịch vụ tốt nhất.

B. CHUẨN BỊ THÔNG TIN
Đánh giá hoạt động trang trại dựa trên phân tích chuyên môn các thông tin. Thông tin có thể có
nhiều dạng, bao gồm:
•

Dữ liệu về loài được nuôi

•

Thông tin về các quy định xã hội, ví dụ như sức khỏe và an toàn

•

Hồ sơ và thủ tục nội bộ

•

Phỏng vấn người lao động

•

Phỏng vấn các bên liên quan

•

Các tài liệu và báo cáo khoa học

Không có những thông tin này, đội đánh giá sẽ không thể đánh giá hoạt động trang trại. Dữ liệu có
thể được thu thập trong thời gian dài để chứng tỏ hoạt động trang trại đáp ứng các yêu cầu của
tiêu chuẩn ASC.
C. LÀM CHO CÁC BÊN LIÊN QUAN THAM GIA
•

ASC hoan nghênh đóng góp và sự tham gia của các bên liên quan trong suốt quá trình đánh
giá nhằm đảm bảo rằng cuộc đánh giá công bằng, đáng tin cậy và trung thực.

•

Chúng tôi khuyến cáo bạn liên hệ với các bên liên quan từ lúc bắt đầu quá trình đánh giá nhằm
xây dựng lòng tin và thấu hiểu, cũng như giúp cho việc đánh giá diễn ra thuận lợi.

D. CHI PHÍ
Chỉ CAB được chọn cho quá trình đánh giá sẽ được nhận thanh toán cho dịch vụ cung cấp. Chi phí
sẽ tùy thuộc vào:
•

Mức độ phức tạp của hoạt động trang trại

•

Vị trí và kiểu sản xuất

•

Sự sẵn có của các thông tin

•

Mức độ tham gia của các bên liên quan

•

Nhu cầu phiên dịch
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3. Đánh giá năm đầu tiên
-

Đánh giá năm đầu tiên là một quá trình chi tiết, công khai, chặt chẽ mà CAB sẽ phải tuân thủ
nhằm xác định liệu hoạt động của trang trại có đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ASC.

-

Quá trình bắt đầu khi bạn ký hợp đồng với CAB và họ thông báo với ASC là bạn bắt đầu tiến
trình đánh giá năm đầu tiên.

Cần biết: Khoảng thời gian từ lúc thông báo đánh giá năm đầu tiên đến lúc nhận được Báo cáo
cuối cùng nên vào khoảng 4 tháng. Thời lượng đánh giá có thể khác nhau và tùy thuộc vào việc
mở rộng sự chuẩn bị của bạn cũng như bản chất và độ phức tạp của hoạt động trang trại.
A. CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁ NĂM ĐẦU TIÊN
Trước khi được thông báo đánh giá, bạn sẽ nhận được các thông tin sau, bằng văn bản, từ CAB:
•

Phạm vi đánh giá

•

Các yêu cầu chứng nhận Giám sát Hành trình chuỗi

•

Dự kiến thời gian biểu công việc và các thành viên nhóm đánh giá được đề xuất

•

Giải thích quá trình đánh giá và quá trình tham vấn với các bên liên quan

•

Tóm tắt danh sách bằng chứng được yêu cầu, có thể bao gồm cả dữ liệu hoạt động được nhóm
đánh giá yêu cầu.

•

Đánh giá năm đầu tiên sẽ được xếp lịch sao cho CAB có thể quan sát được hoạt động thu

hoạch sản phẩm.
B. THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ NĂM ĐẦU TIÊN
-

CAB thông báo hoạt động của trang trại được đánh giá năm đầu tiên theo mẫu Thông báo
Đánh giá

-

Thông báo được đưa ra trong vòng 30 ngày trước khi thăm địa điểm, và CAB phải thông báo
cho các bên liên quan tiềm năng và mời họ tham gia.

-

ASC được báo động và thông báo sẽ được niêm yết trên trang mạng ASC.

-

Bạn có thể muốn đưa ra những người phát biểu chủ chốt và vài hình ảnh có độ phân giải cao
về hoạt động trang trại cho mục tiêu truyền thông.

Cần biết: Contact the ASC to discuss how you communicate your decision to enter assessment in
addition to the formal announcement Liên lạc ASC để thảo luận về việc trang trại sẽ trao đổi như
thế nào  quyết định.
C. THU THẬP THÔNG TIN, THĂM ĐỊA ĐIỂM VÀ CHO ĐIỂM
-

Đội đánh giá sẽ phân tích tất cả thông tin có liên quan, bao gồm tài liệu, báo cáo và dữ liệu về
hoạt động của trang trại.

-

Họ sẽ sắp xếp một chuyến thăm địa điểm để phỏng vấn bạn, các quản lý vận hành của trang
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trại, người lao động và các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng họ nắm được toàn bộ thông tin
và những vấn đề tiềm ẩn của cả địa điểm sản xuất và việc quản lý các địa điểm.
-

Đánh giá viên xã hội sẽ phỏng vấn một số đại diện cho người lao động

-

Đội đánh giá sử dụng các bằng chứng để cho điểm thể hiện hoạt động của trang trại.

Cần biết: Bạn có thể hỗ trợ đội đánh giá bằng cách tổ chức thông tin tương thích với cấu trúc các
chỉ số hoạt động của tiêu chuẩn ASC.
D. CƠ HỘI CẢI TIẾN
-

Nếu trang trại không đáp ứng mức chấp nhận tối
thiểu của thông số hoạt động, sự không phù hợp sẽ

We love fish

được đưa ra.
-

Nếu điều này xảy ra, quá trình đánh giá sẽ không vì
thế mà tự động bị đánh trượt. Thay vào đó, bạn sẽ
được cho một cơ hội để cải tiến

-

Các điểm không phù hợp sẽ được CAB thông tin cho
bạn. Bạn sẽ có cơ hội nhận xét và xây dựng kế hoạch
hành động cho thấy cách thức trang trại sẽ khắc phục
các điểm không phù hợp. Bạn có 3 tháng để cải tiến
sao cho các hoạt động đạt được mức chấp nhận.

-

Quá trình đánh giá sẽ tiếp tục một khi các hoạt động
được cải tiến và sự không phù hợp kết thúc hoặc
được giải quyết thỏa đáng. Nếu hoạt động không được
cải tiến, trang trại sẽ không được chứng nhận.

-

Giai đoạn này là cơ hội mang tính quyết định để giải
quyết bất cứ vấn đề nào ngăn cản việc được chứng
nhận của hoạt động sản xuất thủy sản.

Cần biết: Điều quan trọng là bạn cảm thấy tự tin rằng báo
cáo dự thảo phản ánh một cuộc đánh giá đúng, trung thực
hoạt động của trang trại và bạn hiểu rõ lý do các điểm không phù hợp được đưa ra.

4. Công bố dự thảo báo cáo
KHI TRANG TRẠI GIẢI QUYẾT THỎA ĐÁNG NHỮNG ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP, CAB SẼ BAN
HÀNH DỰ THẢO BÁO CÁO ĐỂ ASC CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN. DỰ THẢO BÁO CÁO BAO
GỒM THÔNG TIN VỀ:
•

Thể hiện của hoạt động trang trại theo tiêu chuẩn ASC
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•

Đề xuất đầu ra của chứng nhận

•

Chi tiết các điểm không phù hợp được đưa ra và hành động khắc phục nhằm cải thiện hoạt
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động của trang trại
•

Các bên liên quan và thành viên của công chúng có 15 ngày làm việc để góp ý cho dự thảo báo
cáo.

•

Cùng lúc, các chuyên gia kỹ thuật có thể xem xét báo cáo như một phần của hệ thống đảm bảo
chất lượng ASC.

Chúng tôi khuyên bạn xem xét báo cáo và chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái với nội dung
báo cáo. Bởi vì bạn đã liên hệ với các bên liên quan từ khi quá trình bắt đầu, bạn nên có ý kiến từ
họ về việc họ có phản bác các phát hiện hay không.
NẾU BẠN KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CỬ CHỨNG NHẬN
-

Nếu hoạt động trang trại không được đề cử cho chứng nhận, quá trình đánh giá nên đóng góp
vào việc hiểu biết tốt hơn hoạt động trang trại của bạn, và môi trường mà nó hoạt động.

-

Một khi bạn giải quyết các vấn đề ngăn cản hoạt động trang trại được chứng nhận, bạn có thể
nộp đơn yêu cầu đánh giá lại sau 1 năm.

5. Báo cáo cuối cùng và quyết định
-

Báo cáo này bao gồm quyết định của nhóm đánh giá về việc liệu hoạt động trang trại có được
chứng nhận. Chứng nhận được ban hành một khi nhóm đánh giá đã xem xét các góp ý nhận
được trong quá trình tham vấn công khai của giai đoạn dự thảo báo cáo và điều chỉnh báo cáo
tương ứng.

-

Nếu quyết dịnh chứng nhận là tích cực, CAB sẽ, cùng với báo cáo cuối cùng, ban hành chứng
nhận ASC để công bố trực tuyến. Hoạt động trang trại của bạn bây giờ được chứng nhận!

-

Certiﬁcation lasts for a maximum of three years. (subject to annual surveillance audits). Chứng
nhận có hiệu lực tối đa 3 năm (hàng năm phải chịu đánh giá giám sát).

6. Các liên lạc hữu ích:
ASC
D-Fish
WWF
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CHƯƠNG 2:
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
NGUYÊN TẮC ASC

YÊU CẦU BỔ SUNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Tuân thủ tất cả

Bằng chứng phù hợp với

Trang trại phải có khả năng:

luật thuế

•

khung pháp lý

Cho thấy nhận thức về luật thuế được áp dụng cho hoạt
động của trang trại.

của quốc gia và
•

địa phương nơi

Cung cấp bằng chứng sự phù hợp với luật định đó
Để phù hợp với yêu cầu này, trang trại nên:

trại nuôi hoạt
•

động

Sẵn có một bản sao (bản in hoặc bản mềm) của luật thuế
liên quan

•

Lưu giữ hồ sơ có liên quan (ví dụ như: biên lai nộp thuế
hoặc thông báo/xác nhận miễn thuế từ cơ quan thuế)

Đất được quy định cho

Trang trại có thể:

được lựa chọn

nông nghiệp hoặc nuôi

•

địa điểm, thiết

trồng thủy sản 10 năm

kế,  xây dựng

trước khi sử dụng

2. Trại nuôi phải

•

Đưa ra chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi rõ mục đích
sử dụng đất;

•

Cung cấp quy hoạch vùng / bản đồ quy hoạch cho thấy

và quản lý nhằm

trang trại thuộc khu vực được quy hoạch nuôi trồng thủy

tránh (hoặc ít

sản.

nhất giảm thiểu)
Đóng góp vào quỹ tái

Tiếng Anh có thể là rào cản ngôn ngữ, vì vậy, trang trại nên nhờ

tiêu cực cho đối

tạo môi trường và xã

CAB hỗ trợ gửi thư đến ASC nhằm xác nhận việc đóng góp

tượng sử dụng

hội

quỹ. Thư nên được viết song ngữ và ký bởi chủ trang trại.

Không có ảnh hưởng

a. Những điều này có thể được bao gồm trong đánh giá tác động

các tác động

•

khác và lên môi
trường

•

môi trường (EIA), bao gồm các kiểm tra nhằm xác nhận rằng:

tiêu cực lên các loài bị
đe dọa

-

Trang trại không cản trở dòng chảy, sự di chuyển của các loài
thủy sinh hoặc nước

•

Kết nối địa điểm

-

Đối với lồng bè, chiều rộng tối thiểu của thủy vực không có
lồng bè được cho trong Hình 1 của Annex 1 là ≥ 50%

(Phụ lục 1)
-

Đối với đăng quầng, chiều rộng tối đa mà trang trại có thể đặt,
tính toán tại thời điểm mực nước của thủy vực tối thiểu ở mức
tối thiểu được cho trong hình 2, phụ lục 1 là ≤ 20% chiều rộng
của thủy vực

-

Đối với đăng quầng, số đăng quầng liền nhau tối đa cho phép
được cho trong hình 3, phụ lục 1 là 2, chỉ khi một đoạn bờ
sông còn lại bằng 2 đăng quầng khi 2 bên bờ sông không có
hoạt động nuôi
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b. Trong trường hợp trang trại là hợp tác xã, nên xem xét thực
hiện EIA vùng để chia sẻ chi phí cũng như để chương trình
giám sát được hiệu quả hơn.
c. Trang trại có thể liên lạc phòng nông nghiệp và phòng môi
trường của địa phương.
d. Trang trại nên liên hệ WWF Việt Nam để có thông tin về
ảnh hưởng tiêu cực lên các loài bị đe dọa.



•

Tổng lượng nước khai

Trang trại phải:

thác cho mỗi tấn cá

a. Ghi hồ sơ:

thương phẩm

-

Lượng nước khai thác cho từng ao

(Phụ lục 2)

-

Trọng lượng cá thu hoạch theo từng ao

b. Tính toán lượng nước khai thác cho mỗi tấn cá thương
phẩm, sử dụng công thức cho trong phụ lục 2.
c. Kết quả phải < 5,000 m3/tấn cá thương phẩm để phù hợp
với yêu cầu ASC.
3. Giảm thiểu ảnh

Tổng quan

Trang trại nên liên hệ WWF Việt Nam nếu không thể lấy thông

hưởng tiêu cực

tin từ nhà cung cấp thức ăn về FCR, hàm lượng nitrogen và

của việc nuôi

phosphorous trong thức ăn.

cá tra đến tài

a. Trang trại phải gửi mẫu nước đến phòng kiểm nghiệm được
công nhận để kiểm tra nitrogen và phosphorous:

nguyên nước và
đất

-

Nước cấp

-

Nước thải

-

Ao

Nước ao phải được nhân viên phòng kiểm nghiệm được công
nhận lấy vào nửa sau của vụ nuôi. Trang trại phải tính toán kết
quả.
•

Hiệu quả sử dụng dinh

Đối với lồng bè và đăng quầng, lượng tối đa:

dưỡng

-

Tổng phosphorus (TP) bổ sung vào thức ăn cho mỗi tấn cá
thành phẩm không vượt quá 20 kg/t

(Phụ lục 3)
-

Tổng nitrogen (TN) bổ sung vào thức ăn cho mỗi tấn cá
thành phẩm không vượt quá 70 kg/t

Đối với ao, lượng tối đa:
-

TP thải ra cho mỗi tấn cá thành phẩm không vượt quá 7.2 kg/t

-

TN thải ra cho mỗi tấn cá thành phẩm không vượt quá 27.5 kg/t
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•

Đo lường chất lượng

Phần trăm thay đổi oxy hòa tan (DO) trong ngày của thủy vực

nước thủy vực nhận

nhận tương ứng với DO bão hòa tại nhiệt độ và độ mặn của

(Phụ lục 4)

nước lúc đo không vượt quá 65%

Đo lường chất lượng

Trung bình phần trăm thay đổi giữa đầu vào và đầu ra của:

nước thải

-

TP không vượt quá 100%

(Phụ lục 5)

-

TN không vượt quá 70%

•

Nồng độ oxy hòa tan (DO) trong nước thải không thấp hơn 3
mg/l (Phụ lục 3)
•

4. Giảm thiểu ảnh

•

hưởng của việc

Tiêu thụ năng lượng

Trang trại phải giữ hồ sơ:
-

Nhiên liệu tiêu thụ

-

kW điện tiêu thụ

Sử dụng giống biến đổi

Trang trại phải lập thành văn bản tự công bố và công bố từ nhà

gen hoặc giống lai

cung cấp con giống về việc không sử dụng giống biến đổi gen

nuôi cá tra lên

và giống lai.

sự toàn vẹn di
•

truyền của quần

Quản lý sổng thoát

thể cá tra bản địa

a. Trang trại phải nhờ Trung tâm Khí tương & Thủy văn:
•

cung cấp thông tin về mực nước tối đa trong vòng 10 năm
trở lại đây và;

•

đo đạc cao trình của bờ ở những điểm thấp nhất (ghi chú
thêm trong bản đồ trang trại)

b. Trang trại có thể đưa dữ liệu này vào EIA và xác nhận rằng
không có trường hợp sổng thoát vì lý do lũ lụt trong vòng 12
tháng trở lại đây.
c. Nhà sản xuất phải giữ hồ sơ lưới, kích thước lổ lưới, kiểm
tra lưới hàng ngày, sửa chữa và giảim nhẹ thiệt hại trong
một sổ ghi nhận.
•

5. Thực hành sử
dụng thức ăn
đảm bảo đầu vào
của thức ăn bền

•

Tính bền vững của

Trang trại nên liên hệ với WWF Việt Nam để có thông tin về

nguyên liệu thức ăn

những nhà sản xuất thức ăn phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn.

Hiệu quản quản lý thức
ăn sử dụng

vững và được
giảm thiểu
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6. Giảm thiểu ảnh

•

Trang trại sẽ phù hợp với yêu cầu của ASC nếu tỉ lệ sống

Tỉ lệ sống

hưởng lên hệ

không vượt quá 20%.

sinh thái và sức
khỏe con người

•

Quản lý sức khỏe cá

a. Hồ sơ chuẩn bị ao, tỉ lệ chết trung bình hàng ngày, thủ tục

đồng thời tối đa

vận chuyển con giống và thu hoạch cá phải bao gồm trong

sức khỏe và an

kế hoạch sức khỏe cá.

sinh cá và đảm

b. Trang trại phải xem xét và cập nhật hàng năm kế hoạch

bảo an toàn thực

sức khỏe cá.

phẩm
•

An sinh cá

a. Trang trại phải ghi hồ sơ hàng ngày việc kiểm tra các biểu
hiện căng thẳng hoặc bệnh của cá
b. Sự cố chết trên mức chết trung bình hàng ngày phải được
báo cáo cho chuyên gia sức khỏe thủy sản
c. Trang trại phải tính toán và sẽ phù hợp với yêu cầu của
ASC nếu:
•

Tỉ lệ tăng trưởng trung bình không thấp hơn 3.85 g/ngày/
con

•

•

Mật độ cá tại mọi thời điểm:

-

Ao và quầng: không vượt quá 38 kg/m2

-

Lồng bè: không quá 80 kg/m3

Không sử dụng kháng

Trang trại phải:

sinh được Tổ chức Y

a. Có danh sách kháng sinh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

tế Thế giới (WHO) xếp

b. Đánh dấu những kháng sinh được xếp loại cực kỳ quan

loại cực kỳ quan trọng
cho người

trọng cho người
c. Có danh sách kháng sinh sử dụng không báo gồm những
kháng sinh thuộc nhóm xếp loại cực kỳ quan trọng cho
người.

•

Sử dụng thuốc thú y

Trang trại sẽ phù hợp với yêu cầu ASC nếu tất cả hồ sơ thuốc

ngừa bệnh

thú y (không bao gồm vắc-xin) sử dụng kèm theo bằng chứng
cho thấy đã xảy ra bệnh. Điều này có nghĩa là trong trường
hợp sử dụng thuốc thú y, hồ sơ chẩn đoán bệnh và kê toa của
chuyên gia sức khỏe cá phải được đính kèm.
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•

Sử dụng thuốc thú y và

Trang trại phải duy trì hồ sơ tất cả thuốc thú y và hóa chất sử

hóa chất ở trại giống

dụng ở trại giống:

•

Lao động cưỡng bức

hành trang trại

-

Tên

-

Lý do sử dụng

-

Ngày

-

Lượng

-

Thời gian cách ly

Trang trại phải:
•

có trách nhiệm

Biết được các hình thức lao động cưỡng bức phổ biến
trong vùng

xã hội, đóng góp

•

hiệu quả vào

Xây dựng chính sách xem xét việc không sử dụng hay
khuyến khích sử dụng lao động cưỡng bức.

phát triển cộng
đồng và xóa

•

Phân biệt đối xử

nghèo

Trang trại phải có khả năng chứng tỏ:
•

Chủ trang trại và người lao động phải biết được các hình
thức phân biệt đối xử trong khu vực

•

Người lao động không chịu sự phân biệt đối xử từ người
chủ hay người lao động khác

•

Lương công bằng  

Nhà sản xuất phải:
•

biết được mức lương tối thiểu theo luật định

•

tính toán nhu cầu cơ bản. Trang trại nên liên hệ chi cục thủy
sản ở địa phương để được hỗ trợ.

•

trả người lao động theo lương tối thiểu hoặc mức lương
đáp ứng được nhu cầu cơ bản, với một khoảng thu nhập
tùy nghi, tùy theo mức nào cao hơn

•

Thực hành kỷ luật

Trang trại phải xác định các hình thức kỷ luật áp dụng đối với
người lao động. Việc thực hiện các hình thức kỷ luật này phải
đảm bảo rằng tất cả người lao động được đối xử tôn trọng.

•

Thời gian làm việc, thời

•

gian nghỉ

Trường hợp có sử dụng lao động thuê mướn, trang trại nên
lưu giữ bản sao luật lao động và biết được các quy định về
thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

•

Việc áp dụng thích hợp có thể thông qua các chính sách
lao động và hồ sơ có liên quan (ví dụ như: bản chấm công,
thanh toán tiền lương).
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•

•

Đánh giá tác động xã
hội có sự tham gia của
các bên (p-SIA)
(Phụ lục 6)

Trang trại phải thực hiện đánh giá tác động xã hội có sự
tham gia của các bên (p-SIA).

•

Trang trại nên liên hệ WWF hoặc phòng nông nghiệp địa
phương để được hỗ trợ.

CHƯƠNG 3:
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Nguyên tắc 2 - Kết nối địa điểm
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Phụ lục 2: Nguyên tắc 2 - Lượng nước khai thác

Phụ lục 3: Nguyên tắc 3 - Sử dụng dinh dưỡng hiệu quả
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Phụ lục 4: Nguyên tắc 3 - Đo lường chất lượng nước ở thủy vực nhận
a. Hồ sơ lấy mẫu:
• DO phải được đo 2 lần/ngày.
• Để đo được DO ở mức tối đa và tối thiểu, mẫu nước nên được lấy một giờ trước khi mặt trời
mọc (± 30 phút) và hai giờ trước khi mặt trời lặn (± 30 phút)
• Oxy phải được đo bằng máy đo oxy cầm tay hoặc phương pháp chính xác hơn (phương pháp
hóa học). Độ chính xác của phương pháp phải được chứng minh thông qua tài liệu.
• Trang trại cần đo DO 2 lần/tháng từ lúc thả giống và định kỳ trong khoảng thời gian được
chứng nhận.
• Dữ liệu cho đánh giá phải có ít nhất cho 3 tháng.
• Hồ sơ do trang trại cung cấp sẽ được đánh giá viên thẩm định lại bằng cách đo DO ở thủy
vực nhận trong mỗi lần đánh giá.
b. Công thức

Phụ lục 5: Nguyên tắc 3 - Đo lường chất lượng nước thải
% Thay đổi = (giá trị đầu ra – giá trị đầu vô) / giá trị đầu vô
•
•
•
•

Đo TN sử dụng phương pháp Kejdalh và Indo-phenol Blue
Đo TP sử dụng phương pháp Kejdalh and Ascorbic
Kiểm nghiệm nước phải thực hiện vào nửa vụ sau (tối thiểu 90 ngày kể từ ngày thả giống)
Khuyến cáo trang trại lấy mẫu nước vào buổi sáng (trước 11.00)
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Phụ lục 6: Nguyên tắc 7

- Đánh giá tác động xã hội có sự tham gia của các bên
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