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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

4

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. Phù hợp với luật

Minh bạch về sự hợp pháp

Trang trại phải cung cấp bằng chứng về một phương tiện

định quốc gia và

truyền thông nhằm công khai các giấy phép do chính quyền

quy định của địa

cấp tới các bên quan tâm trong vòng 1 tháng kể từ lúc được

phương

yêu cầu.

2. Địa điểm trang
trại thích hợp và,

•

B-EIA

•

Giới hạn tổng diện tích

bảo tồn đa dạng

trang trại có thể có

sinh học và các

trong Khu Bảo tồn (PA)

hệ thống sinh

•

•

B-EIA tương đối phức tạp, vì vậy khuyến cáo trang trại nên
liên hệ với WWF để được hỗ trợ.

•

Không được phép sử dụng nước ngầm.

•

Trang trại phải thực hiện p-SIA. p-SIA có thể được bao gồm

Yêu cầu về vùng duyên
hải, vùng cửa sông và

thái quan trọng

hành lang đệm có thể
bị ảnh hưởng từ hoạt
động nuôi trồng.
•

Các biện pháp kiểm
soát xâm mặn ở vùng
lân cận

3. Xây dựng và vận

•

Đánh giá tác động xã

hành trang trại

hội có sự tham gia của

có quan tâm đến

các bên (p-SIA)

cộng đồng xung

•

quanh

trong B-EIA.
•

p-SIA nên bao gồm chính sách ưu tiên cơ hội việc làm cho

Ưu tiên cơ hội việc

người địa phương. Trang trại phải duy trì bằng chứng về

làm cho cộng đồng địa

việc đăng quảng cáo ở những nơi cư dân địa phương sinh

phương

sống có thể đi về trong ngày trước khi đăng tuyển cho cư
dân ở xa hơn.
•

Trang trại phải duy trì hồ sơ tuyển dụng và thẩm tra lý do
tuyển người ngoài địa phương.

•

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

•

Thỏa thuận hợp đồng

•

gia công nuôi

Nhóm nông dân hoặc HTX nên đưa các yêu cầu như cho
trong Phụ lục của tiêu chuẩn ASC cho trang trại tôm vào
điều lệ của họ cũng như bằng chứng cho thấy sự phù hợp
phải sẵn có cho mỗi giao dịch được thực hiện.

•

Trang trại nên liên hệ WWF để được tập huấn.
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NGUYÊN TẮC ASC

YÊU CẦU BỔ SUNG

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

4. Vận hành trang

•

Trang trại phải:

Lao động cưỡng bức

trại có trách

•

nhiệm

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

•

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

•

Phân biệt đối xử

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

•

Quấy rồi, kỷ luật vi

Trang trại phải xác định các hình thức kỷ luật áp dụng đối với

phạm quyền của người

người lao động. Việc thực hiện các hình thức kỷ luật này phải

lao động hoặc trừ

đảm bảo rằng tất cả người lao động được đối xử tôn trọng và

lương và các hình thức

không được phép trừ lương vì lý do kỷ luật.

kỷ luật
•

Thời gian làm việc, thời

•

Trường hợp có sử dụng lao động thuê mướn, trang trại nên

gian nghỉ và nghỉ hộ

lưu giữ bản sao luật lao động và biết được các quy định về

sản

thời gian làm việc, nghỉ ngơi và nghỉ hộ sản.
•

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, tiền chế độ hộ sản).

•

Lao động nhập cư

Không áp dụng
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5. Quản lý có trách

•

•

Lọc nước đầu vào

nhiệm sức khỏe

Trang trại phải duy trì kích cỡ lưới lọc phù hợp cho đường
nước cấp nhằm giảm thiểu sự xâm nhập của mầm bệnh.

và an sinh tôm

•

Trang trại phải giữ hồ sơ có liên quan để chứng tỏ sự phù
hợp.

•

Tỉ lệ sống

Tỉ lệ sống trung bình hàng năm (SR):
1) Hệ thống nuôi quản canh và không thường xuyên sục oxy
>25%
2) Hệ thống nuôi cho ăn và không không thường xuyên sục
oxy >45%
3) Hệ thống nuôi cho ăn và sục oxy SR >60%

•

Động vật ăn thịt IUCN

Trang trại nên liện hệ WWF để có danh sách các loài ăn thịt
cần được bảo vệ, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng theo
danh sách đỏ của IUCN hoặc quốc gia.

•

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.

•

Xử lý nước với chất

Trang trại phải:

diệt trùng cấm hoặc

a. Có danh sách chất diệt trùng cấm hoặc giới hạn bởi Công

giới hạn bởi Công ước

ước Rotterdam, công ước Stockholm hoặc thuộc nhóm Ia

Rotterdam, công ước

và Ib của WHO

Stockholm hoặc thuộc

b. Có danh sách chất diệt trùng sử dụng cho xử lý nước (nếu

nhóm Ia và Ib của WHO
6. Quản lý nguồn

•

gốc tôm bố mẹ,
chọn lọc giống và

Quản lý sổng thoát

có).
•

Trang trại có thể bao gồm quản lý sổng thoát trong B-EIA.

•

Trang trại không được sử dụng giống GMO nếu muốn được
chứng nhận ASC.

ảnh hưởng của
quản lý giống
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7. Sử dụng nguồn

•

•

lợi có trách

Truy xuất nguyên liệu
đầu vào của thức ăn

thông tin về truy xuất nguyên liệu đầu vào của thức ăn,

nhiệm và hữu
hiệu về mặt môi

Trang trại có thể liên hệ WWF Việt Nam nếu không thể lấy
nguyên liệu nguồn gốc thủy sinh và trên cạn, nguyên liệu

•

trường

Nguyên liệu nguồn gốc

biến đổi gen GM, thành phần bột cá, dầu cá từ nhà sản

thủy sinh và trên cạn

xuất thức ăn.
•

•

•

Trang trại có thể liên hệ WWF Việt Nam để có thông tin

Nguyên liệu biến đổi

về những nhà sản xuất thức ăn phù hợp với yêu cầu mua

gen GM trong thức ăn

hàng bột cá, dầu cá có trách nhiệm.

Sử dụng hiệu quả cá
đánh bắt cho sản xuất
bột cá, dầu cá

•

Phần trăm thay đổi DO

Phần trăm thay đổi oxy hòa tan (DO) trong ngày của thủy vực
nhận tương ứng với DO bão hòa tại nhiệt độ và độ mặn của
nước lúc đo không vượt quá 65%

•

Sử dụng hiệu quả năng

Trang trại phải giữ hồ sơ:

lượng

-

Nhiên liệu tiêu thụ

-

kW điện tiêu thụ

•

tính toán hàng năm nhu cầu năng lượng cộng dồn (mega
joules/tấn tôm thương phẩm) trong vòng 12-tháng. Hệ số
chuyển đổi có thể tìm thấy tại đường dẫn http://www.eia.
doe.gov/energyexplained/index.cfm?page=about_energy_
conversion_calculator.
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