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TIÊU CHUẨN TRẠI NUÔI ASC 

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG V – DỰ THẢO 
 

Tháng 3 – 4 năm 2022 

 

 

 

  
Hướng dẫn đọc tài liệu 

 
Chữ màu đen: Tiêu chuẩn được đề xuất  
 
Chữ màu đỏ: Ghi chú hoặc thông báo trước về các phần sẽ được bổ 
sung sau (trong vòng tham vấn cộng đồng tiếp theo). 
 

Chữ trong khung màu xanh: Nội dung quan trọng cần xem xét và ghi 
chú liên quan đến các quy định được đề xuất, nhằm cung cấp thêm thông 
tin cho người đọc trong vòng tham vấn diễn ra vào tháng 3 – 4 năm 2022. 
Khung văn bản này sẽ không được đưa vào Tiêu chuẩn trại nuôi ASC bản 
chính thức. 
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QUẢN LÝ PHIÊN BẢN, NGỖN NGỮ VÀ BẢN QUYỀN  
 

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC). 

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp nào liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ 

với Nhóm Tiêu chuẩn và Khoa học của ASC qua địa chỉ email standards@asc-aqua.org.  

 

 

Quản lý phiên bản 

Lịch sử phiên bản: 

 

Phiên bản: Ngày ký: Ngày có hiệu lực: Ghi chú/thay đổi: 

v0.1  N/A  

 

Nếu bạn có nhu cầu tham khảo tài liệu, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất được công bố 

trên trang web của ASC. 

 

 

Ngôn ngữ 

Tiêu chuẩn trại nuôi ASC được công bố ở các định dạng ngôn ngữ sau: 

 

Phiên bản: Ngôn ngữ 

v0.1 Tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức) 

 

Trong trường hợp bản dịch và bản tiếng Anh có điểm không tương đồng và/hoặc mâu thuẫn 

nhau, bản tiếng Anh online (định dạng pdf) sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 

 

Bản quyền 

 
 

Tài liệu này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported 

License.  

 

Nếu quyền truy cập nằm ngoài phạm vi của giấy phép, bạn có thể gửi yêu cầu truy cập đến 

địa chỉ email standards@asc-aqua.org.  

mailto:standards@asc-aqua.org
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
mailto:standards@asc-aqua.org
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GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

(ASC) 

 

Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC) là một tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động độc 

lập. ASC đóng vai trò là bên thứ ba, cung cấp chương trình chứng nhận và dán nhãn nuôi 

trồng thủy sản dựa trên một bộ các tiêu chuẩn khoa học vững chắc. 

 

Các tiêu chí trong Tiêu chuẩn ASC được xây dựng nhằm mục đích chuyển đổi ngành1 nuôi 

trồng thủy sản2 theo hướng bền vững với môi trường và có trách nhiệm với xã hội, điều này 

phù hợp với Nhiệm vụ của ASC. 

 

Tầm nhìn của ASC 

Mang đến một thế giới nơi mà ngành nuôi trồng thủy sản đóng vai trò chính trong việc cung 

cấp thực phẩm và lợi ích xã hội cho nhân loại, đồng thời góp phần giảm thiểu các tác động 

xấu đang gây hại đến môi trường. 

 

Nhiệm vụ của ASC 

Chuyển đổi ngành theo hướng bền vững với môi trường và có trách nhiệm với xã hội bằng 

cách sử dụng các cơ chế thị trường hiệu quả và tạo ra giá trị trên toàn chuỗi. 

 

Lý thuyết về sự thay đổi (ToC) của ASC  

Lý thuyết về sự thay đổi bao gồm các lời diễn giải, lời mô tả và mối liên hệ giữa các yếu tố 

cần để đạt được tầm nhìn của tổ chức.  

 

ASC đã xây dựng một lý thuyết về sự thay đổi để giải thích cách thức mà chương trình 

chứng nhận và dán nhãn của ASC có thể góp phần mang đến và đẩy mạnh ngành nuôi 

trồng thủy sản có trách nhiệm qua việc khuyến khích người mua cân nhắc kỹ hơn khi lựa 

chọn thủy sản.  

 

Xem thêm lý thuyết về sự thay đổi tại trang web của ASC. 

 

  

 
1 Ngành nuôi trồng thủy sản: xem danh sách định nghĩa 
2 Nuôi trồng thủy sản: xem danh sách định nghĩa 

https://www.asc-aqua.org/what-we-do/how-we-make-a-difference/theory-of-change/
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HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU CỦA ASC 

 

ASC là thành viên chính thức của Liên minh ISEAL và đóng vai trò là bên thứ ba cung cấp 

hệ thống chứng nhận3 một cách độc lập và tự nguyện, hệ thống gồm ba chủ thể độc lập 

sau:  

 

I. Chủ sở hữu chương trình Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC) 

II. Cơ quan công nhận  Tổ chức công nhận quốc tế (ASI) 

III. Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB) Các CAB được công nhận 

 

Chủ sở hữu chương trình 

ASC, với tư cách là chủ sở hữu: 

– thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn theo Thủ tục Thiết lập Tiêu chuẩn ASC – thủ tục 

này tuân thủ “Quy tắc Thực hành tốt của ISEAL – Thiết lập các Tiêu chuẩn về Xã hội 

và Môi trường”. Các Tiêu chuẩn ASC là các tài liệu quy phạm; 

- thiết lập và duy trì Hướng dẫn Thực hiện & Đánh giá. ASC hy vọng UoC và CAB sẽ 

sử dụng hướng dẫn khi cần làm rõ một yêu cầu trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn 

tại địa phương, sao cho phù hợp với mục đích của tiêu chí và quy định. 

- thiết lập và duy trì các Yêu cầu Chứng nhận và Công nhận (Certification and 

Accreditation Requirement, CAR) – các yêu cầu này tuân thủ “Quy tắc Thực hành tốt 

của ISEAL – Đảm bảo tuân thủ các Tiêu chuẩn về Xã hội và Môi trường”. CAR mô tả 

các yêu cầu công nhận, đánh giá và chứng nhận dành cho CAB. CAR là một tài liệu 

quy phạm; 

- thiết lập và duy trì các Yêu cầu đối với Đơn vị được cấp chứng nhận (Requirements 

for the Unit of Certification, RUoC). RuoC mô tả các yêu cầu về quy trình đánh giá và 

chứng nhận dành cho UoC. RUoC là một tài liệu quy phạm.  

 

Các tài liệu được liệt kê bên trên đều đã được công bố trên trang web của ASC.  

 

Cơ quan công nhận 

Công nhận là quá trình đánh giá các cơ quan đánh giá sự phù hợp (Conformity Assessment 

Body, CAB) dựa trên các yêu cầu công nhận và chứng nhận, và được thực hiện bởi cơ 

quan công nhận (Accreditation Body, AB). AB được chỉ định cho ASC là Tổ chức công nhận 

quốc tế (ASI, “Accreditation Services International” trước tháng 1/2019), tổ chức này sử 

dụng CAR làm tài liệu quy phạm cho quá trình công nhận.  

 

Kết quả đánh giá sau quá trình thanh tra của ASI và giới thiệu chung về các CAB đã được 

công nhận đều được công bố trên trang web của ASI (http://www.asi-assurance.org/s/).  

 

Cơ quan đánh giá sự phù hợp 

Đơn vị yêu cầu được cấp chứng nhận sẽ ký hợp đồng với CAB – các cơ quan này sẽ lựa 

chọn đánh giá viên để đánh giá sự phù hợp (sau đây sẽ gọi là “đánh giá”) của UoC dựa trên 

các tiêu chuẩn liên quan. Các yêu cầu quản lý dành cho CAB và các yêu cầu về năng lực 

của đánh giá viên được miêu tả trong CAR và được đảm bảo thông qua công nhận của ASI. 

 

 
3 Third-party Certification System: see Definition List. 

https://www.isealalliance.org/community-members?f%5B0%5D=community_status%3A176
http://www.asi-assurance.org/s/
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Quá trình chứng nhận và đánh giá của ASC 

Quá trình đánh giá ASC sẽ phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt. Các yêu cầu này được 

mô tả chi tiết trong Yêu cầu Chứng nhận và Công nhận (CAR) và Yêu cầu đối với Đơn vị 

được cấp chứng nhận (RUoC). Chỉ có các CAB được ASI công nhận mới được sử dụng 

tiêu chuẩn của ASC để đánh giá và cấp chứng nhận. Với tư cách là chủ sở hữu chương 

trình độc lập, bản thân ASC không bao giờ tham gia vào quá trình đánh giá hay can thiệp 

vào quyết định cấp chứng nhận cho một UoC. Giấy chứng nhận được cấp là tài sản của 

CAB.  

 

Giấy chứng nhận do CAB cấp, cũng như báo cáo đánh giá (bao gồm kết quả đánh giá và 

cách thức giải quyết các vấn đề liên quan đến sự không phù hợp) đều được công bố trên 

trang web của ASC. Nếu CAB từ chối cấp chứng nhận, thì kết quả đánh giá và quyết định từ 

chối cấp chứng nhận cũng sẽ được công bố trên trang web của ASC. 
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CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN ASC 
 

Mỗi tiêu chuẩn4 là “một tài liệu cung cấp quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính của sản phẩm 

hoặc quy trình có liên quan và phương pháp sản xuất; tài liệu có thể được sử dụng phổ biến 

và nhiều lần, và việc tuân thủ tài liệu là không bắt buộc.”  

 

Tiêu chuẩn ASC có cấu trúc như sau: 

– Mỗi Tiêu chuẩn ASC bao gồm nhiều Nguyên tắc – mỗi Nguyên tắc là một bộ các 

Tiêu chí được sắp xếp theo chủ đề, các Tiêu chí này góp phần làm rõ kết quả chung 

được đề cập trong tiêu đề của Nguyên tắc; 

– Mỗi Nguyên tắc bao gồm nhiều Tiêu chí – mỗi Tiêu chí hướng đến việc đạt được 

một kết quả, kết quả này đảm bảo UoC đạt được kết quả chung mà Nguyên tắc 

hướng đến; 

– Mỗi tiêu chí bao gồm cơ sở lý luận, tuyên bố mục đích và nhiều Quy định – cơ sở lý 

luận giới thiệu vấn đề và cách thức giải quyết vấn đề của ASC, tuyên bố mục đích 

giới thiệu mục tiêu cần đạt, và mỗi Quy định giới thiệu một mục đánh giá, mục này 

đảm bảo UoC đạt được kết quả mà Tiêu chí hướng đến. 

 

 

Các quy định thuộc tiêu chí được trình bày theo trình tự sau: 

- Quy định: Mức hiệu quả thông số (Metric performance level, MPL) và ngưỡng định 

tính: MPL và ngưỡng định tính phản ánh mục tiêu của ASC về chất lượng môi 

trường và xã hội, hay nói cách khác, mức tác động tối đa mà đơn vị nuôi trồng được 

phép. 

- Yêu cầu đối với kế hoạch quản lý theo điểm nuôi (biểu tượng MP): một số vấn đề 

cần được đánh giá thêm để kế hoạch quản lý theo điểm nuôi có thể đảm bảo rằng 

MPL và ngưỡng định tính được tuân thủ chặt chẽ 

HOẶC, 

- Yêu cầu đối với khung quản lý rủi ro ASC (biểu tượng RMF): một số vấn đề cần 

được đánh giá thêm, đặc biệt tác động của các yếu tố gây rủi ro tại khu vực xung 

quanh, nhằm thiết lập phương pháp đo lường và hệ thống giám sát phù hợp, đảm 

bảo hoàn thành mục tiêu của ASC về chất lượng môi trường và xã hội. Để hỗ trợ 

quá trình này, ASC đã phát triển một ứng dụng để giúp người dùng triển khai quy 

trình. Vui lòng tham khảo phụ lục 3 để biết thêm thông tin. 

Nói cách khác, MP hoặc RMF, kết hợp với các yêu cầu về hệ thống quản lý tổng thể 

trong Nguyên tắc 1, đảm bảo rằng UoC đạt được mục tiêu mà tiêu chí đề ra, đồng 

thời chủ động quản lý và duy trì thành quả trên, thay vì phụ thuộc vào mùa vụ tốt để 

đạt được mục tiêu. 

- Yêu cầu về công bố và báo cáo thông tin (biểu tượng Công bố hoặc Báo cáo):  

o các quy định này có liên quan đến việc công bố thông tin hoặc kết quả nghiên 

cứu cho công chúng, 

o các quy định này có liên quan đến việc công bố thông tin hoặc kết quả nghiên 

cứu cho các bên trong chuỗi cung ứng, ví dụ bên mua, 

 
4 Tiêu chuẩn: xem danh sách định nghĩa 
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o các quy định này có liên quan đến việc báo cáo thông tin cho ASC, và trong 

một số trường hợp, cho CAB. 

 

Ngôn ngữ, từ viết tắt và định nghĩa 

Nguyên tắc, tiêu chí và quy định đều được viết ở dạng bị động, lấy “UoC” làm chủ ngữ.  

 

Ở các tài liệu của ASC, một số ngôn ngữ nói được sử dụng để biểu thị: 

 

– Một yêu cầu5     cần, phải 

– Một đề xuất6     nên 

– Nhiều sự lựa chọn   và 

– Chỉ một lựa chọn    hoặc 

 

Để xem danh sách từ viết tắt và danh sách định nghĩa, vui lòng tham khảo phụ lục 6. 

 

  

 
5 Yêu cầu: xem danh sách định nghĩa. 
6 Đề xuất: xem danh sách định nghĩa. 
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PHẠM VI VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN 
 

Phạm vi của Tiêu chuẩn trại nuôi ASC (sau đây gọi là “Tiêu chuẩn”) bao quát các tác động 

tiêu cực chính của ngành nuôi trồng thủy sản lên môi trường và xã hội. Đơn vị (UoC) được 

cấp chứng nhận Tiêu chuẩn trại nuôi ASC cam kết góp phần làm giảm hoặc loại bỏ các tác 

động tiêu cực này. 

 

Phạm vi tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn được diễn giải thành ba (3) nguyên tắc: 

– Nguyên tắc 1 – UoC hoạt động hợp pháp và quản lý kinh doanh hiệu quả. 

– Nguyên tắc 2 – UoC hoạt động một cách có trách nhiệm với môi trường. 

– Nguyên tắc 3 – UoC hoạt động một cách có trách nhiệm với xã hội. 

 

Phạm vi áp dụng của từng nguyên tắc:  

– Nguyên tắc 1 – áp dụng cho pháp nhân. 

▪ pháp nhân vận hành nuôi trồng thủy sản có tham gia nuôi trồng sản 

phẩm sau thời điểm được nêu trong Quy định 2.17 

▪ pháp nhân vận hành nuôi trồng thủy sản có tham gia nuôi trồng sản 

phẩm trước thời điểm được nêu trong Quy định 2.17, cung cấp giống 

thủy sản bố mẹ, trứng, con giống, ấu trúng hoặc con non. 

– Nguyên tắc 2 – áp dụng cho UoA; chỉ bao gồm các phần có liên quan đến sản phẩm 

được cấp chứng nhận  

▪ hoạt động nuôi trồng thủy sản hoặc điểm nuôi có liên quan đến việc 

nuôi trồng sản phẩm sau thời điểm được nêu trong Quy định 2.17 

▪ hoạt động nuôi trồng thủy sản hoặc điểm nuôi có liên quan đến việc 

nuôi trồng sản phẩm trước thời điểm được nêu trong Quy định 2.17, 

cung cấp giống thủy sản bố mẹ, trứng, con giống, ấu trúng hoặc con 

non 

– Nguyên tắc 3 – áp dụng cho đơn vị vân hành nuôi trồng thủy sản hoặc điểm nuôi có 

tham gia trong UoA; không chỉ bao gồm các phần có liên quan đến sản phẩm được 

cấp chứng nhận  

▪ hoạt động nuôi trồng thủy sản hoặc điểm nuôi có liên quan đến việc 

nuôi trồng sản phẩm sau thời điểm được nêu trong Quy định 2.17 

▪ hoạt động nuôi trồng thủy sản hoặc điểm nuôi có liên quan đến việc 

nuôi trồng sản phẩm trước thời điểm được nêu trong Quy định 2.17, 

cung cấp giống thủy sản bố mẹ, trứng, con giống, ấu trúng hoặc con 

non 

 

Loài hoặc chi thuộc phạm vi của tiêu chuẩn, tức là loài mà CAB có thể cấp chứng nhận, bao 

gồm: 

o Bào ngừ – tất cả loài bào ngư 

 

o Thân mềm hai mảnh vỏ – tất cả loài thân mềm hai mảnh vỏ 

 

o Cá bơn  

▪ Cá flounder – tất cả loài thuộc chi Paralichthys  

▪ Cá halibut – tất cả loài thuộc chi Hippoglossus 
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▪ Cá turbot – tất cả loài thuộc chi Scophthalmus  

 

o Cá tra/cá basa 

▪ Cá tra – tất cả loài thuộc chi Pangasius và Pangasianodon  

 

o Họ cá hồi – nước ngọt 

▪ Cá trout – tất cả loài thuộc chi Oncorhynchus, Salmo và Salvelinus 

▪ Greyling – tất cả loài thuộc chi Thymallus  

▪ Whitefish – tất cả loài thuộc chi Coregonus 

 

o Họ cá hồi – nước mặn 

▪ Cá hồi/cá trout sống ở biển – tất cả loài thuộc chi Salmo, Oncorhynchus và 

Salvelinus 

 

o Cá chẽm, cá tráp, cá lù đù 

▪ Cá chẽm – tất cả loài thuộc chi Dicentrarchus  

▪ Cá tráp – tất cả loài thuộc chi Sparus và Pagrus 

▪ Cá lù đù – tất cả loài thuộc chi Argyrosomus 

 

o Cá cam và cá bớp 

▪ Cá cam – tất cả loài thuộc chi Seriola 

▪ Cá bớp – Rachycentron canadum 

 

o Tôm 

▪ Tôm – tất cả loài thuộc chi Penaeus và Litopenaeus 

▪ Tôm sú nước ngọt – tất cả loài thuộc chi Macrobrachium 

▪ Tôm càng xanh – tất cả loài thuộc chi Cherax, Procambarus, Astacus  

 

o Cá rô phi 

▪ Cá rô phi – tất cả loài thuộc chi Oreochromis và Tilapia 

 

o Cá có vây nhiệt đới (TMFF) 

▪ Cá mú (grouper) – tất cả loài thuộc chi Epinephelus, Cromileptus, Plectropomus 

và Cephalophis 

▪ Cá hồng (snapper) – tất cả loài thuộc chi Lutjanus and Ocyurus 

▪ Cá chim (pompano) – tất cả loài thuộc chi Trachinotus 

▪ Cá vược (barramundi) – tất cả loài thuộc chi  

▪ Cá croaker – tất cả loài thuộc chi Larimichthys  

 

Khả năng áp dụng tiêu chí và quy định 

 

Ở một số tiêu chí, phạm vi của tiêu chí được mô tả cụ thể hơn. Ví dụ, có tiêu chí loại khỏi 

phạm vi xem xét các hoạt động nuôi trồng thủy sản không sử dụng thức ăn chăn nuôi, tức là 

quy định của tiêu chí đó chỉ được áp dụng cho các hoạt động nuôi trồng có sử dụng thức ăn 

chăn nuôi.   
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Ở một số quy định, phạm vi của quy định được mô tả cụ thể hơn, tức là nêu rõ quy định đó 

chỉ áp dụng cho một nhóm loài cụ thể. Ví dụ, tiêu đề của quy định có thể được trình bày như 

sau, “phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với cá hồi” tức là nếu UoA nuôi loài khác ngoài cá 

hồi, thì không áp dụng quy định này.   

 

Ngoại trừ phạm vi tiêu chí và phạm vi quy định được trình bày ở trên, tất cả quy định được 

xem là có thể áp dụng cho UoA. Ví dụ, một quy định được áp dụng khi UoC thực hiện hoạt 

động được mô tả trong quy định, chẳng hạn như sử dụng một biện pháp xử lý. Trong một số 

trường hợp hiếm hoi, quy định không thể được áp dụng khi UoC không thực hiện hoạt động 

được mô tả trong quy định, chẳng hạn như không có bất kỳ khả năng nào hay cơ may nào 

mà UoC sẽ sử dụng biện pháp xử lý đó. 

 

Đơn vị được cấp chứng nhận  

Đơn vị được cấp chứng nhận (UoC) là đơn vị mà hoạt động nuôi trồng thủy sản là hoạt 

động kinh doanh chính, chịu trách nhiệm nuôi trồng sản phẩm đạt chứng nhận cho đến lúc 

thu hoạch, trong khi Đơn vị được đánh giá (UoA) bao gồm thêm một số đơn vị hoặc địa 

điểm mà chỉ tham gia vào việc nuôi trồng sản phẩm đạt chứng nhân trong một khoảng thời 

gian ngắn (tham khảo tài liệu CAR & RUoC để biết thêm thông tin). Một đơn vị là UoC hay 

UoA là do CAB xác định.  

 

Các yêu cầu đối với quá trình cấp chứng nhận được mô tả trong CAR. 

 

Hiệu suất nuôi trồng theo loài 

Một số quy định trong tiêu chuẩn này yêu cầu Hiệu suất nuôi trồng theo loài *Species 

Performance Level, SPL). SPL hoặc được định nghĩa trực tiếp trong quy định hoặc được liệt 

kê trong Phụ lục 1 ‘Hiệu suất nuôi trồng theo loài’. 

 

Người sử dụng tiêu chuẩn có trách nhiệm áp dụng đúng SPL cho các quy định liên quan. 
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TÍNH HỢP LỆ CỦA CHỨNG NHẬN VÀ CÁCH SỬ DỤNG LOGO CỦA 

ASC 

 

ASC công bố công khai thông tin trên trang web của ASC, tạo điều kiện cho tất cả bên liên 

quan có thể xác minh tính hợp lệ của chứng nhận đã được cấp cho các đơn vị. 

 

Các đơn vị đã được cấp chứng nhận của ASC chỉ được sử dụng logo, tuyên bố và/hoặc 

nhãn hiệu của ASC sau khi đã ký kết thỏa thuận cấp phép (Licence Agreement). Để sử 

dụng nhãn hiệu trên sản phẩm, đơn vị được cấp chứng nhận có thể phải đăng ký thêm 

chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Đối với việc sử dụng logo và tuyên bố của 

ASC trên sản phẩm, bộ phận cấp phép thuộc Hội đồng Quản lý Biển (Marine Stewardship 

Council – MSC) sẽ thay mặt ASC thực hiện các thỏa thuận cấp phép và phê duyệt việc sử 

dụng logo & tuyên bố. Cần lưu ý rằng việc một được cấp chứng nhận hoặc bất kỳ chứng 

nhận nào khác không đồng nghĩa với việc đơn vị đó chắc chắn sẽ nhận được thỏa thuận 

cấp phép. Nếu đơn vị muốn sử dụng logo và tuyên bố của ASC trên các tài liệu quảng cáo, 

thì trước khi in ấn phải gửi văn bản xin phê duyệt.  

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng logo của ASC hoặc liên hệ 

với chúng tôi qua địa chỉ email logo@asc-aqua.org.  

 

Việc sử dụng logo và nhãn hiệu khi chưa được phép là hành vị bị nghiêm cấm và được xem 

là xâm phạm nhãn hiệu. 

 

 

  

mailto:Hướng%20dẫn%20sử%20dụng%20logo%20của%20ASC
mailto:logo@asc-aqua.org
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NGUYÊN TẮC 1: (UOC) HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP VÀ QUẢN LÝ KINH 

DOANH HIỆU QUẢ  

 
Phạm vi nguyên tắc 1: Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Mặc dù ngành nuôi trồng thủy sản là một ngành tăng trưởng nhanh, nhưng 

đóng góp của ngành lên nền kinh tế quốc gia vẫn tương đối ít. Việc đóng góp ít này, cộng 

thêm nhiều yếu tố khác, dẫn đến việc thực thi pháp luật và các quy định về nuôi trồng thủy 

sản vẫn còn nhiều thiếu sót; từ đó tạo ra các tác động tiêu cực lên môi trường và xã hội. 

Mặc dù cần chi phí đầu tư để đảm bảo ngành tuân thủ quy định, nhưng hệ thống pháp luật 

hiệu quả và quy định phù hợp sẽ mang lại lợi ích cho ngành; đồng thời về lâu dài sẽ tạo ra 

một sân chơi bình đẳng cho các bên tham gia.  

 

Thông qua Nguyên tắc 1, ASC trực tiếp đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu phát triển bền 

vững số 16 của Liên hợp quốc (SDG 16) – Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ, 

nhằm xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp7. Các 

quy định trong Nguyên tắc này về tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh, minh bạch và 

truy xuất nguồn gốc, đều phù hợp với mục tiêu của SDG 16 về thúc đẩy pháp quyền (16.3), 

giảm tham nhũng và hối lộ (16.5), và phát triển các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và 

minh bạch (16.6). 

 

Nằm trong tầm nhìn của ASC về thúc đẩy nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, Nguyên tắc 

này yêu cầu các đơn vị được cấp chứng nhận phải hoạt động hợp pháp và có đạo đức, 

đồng thời quản lý kinh doanh hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ASC8 trong suốt 

thời gian chứng nhận có hiệu lực. 

  

 
7 https://sdgs.un.org/goals/goal16 
8 Ngoài Tiêu chuẩn, còn có Yêu cầu Chứng nhận áp dụng cho các UoC đang cần được cấp chứng nhận. Các yêu cầu này 
được nêu chi tiết trong CAR. https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/get-certified/about-our-certification/  

https://www.asc-aqua.org/what-you-can-do/get-certified/about-our-certification/
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Tiêu chí: 1.1 – Tuân thủ pháp luật 

 

Phạm vi tiêu chí 1.1 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Một đơn vị hoạt động kinh doanh hợp pháp là đơn vị tuân thủ các yêu cầu 

cấp phép cũng như các quy định pháp luật hiện hành. Tuân thủ pháp luật là nền tảng cho 

sự phát triển của nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm với xã hội và môi trường, và là yếu tố 

cần thiết để hoạt động kinh doanh được quản lý hiệu quả và duy trì bền vững.9 Tất cả trại 

nuôi được cấp chứng nhận ASC phải tuân thủ quy định của địa phương và quốc gia. Các 

yêu cầu của ASC sẽ được áp dụng nếu các yêu cầu này bảo vệ môi trường và xã hội hiệu 

quả hơn quy định pháp luật hiện hành. Cam kết của ASC về việc tuân thủ pháp luật và quy 

định góp phần thực hiện mục tiêu SDG 16 (Hòa bình, Công lý và Các thể chế mạnh mẽ). 

 

Mục đích – Trại nuôi tuân thủ các luật và quy định hiện hành, cũng như sở hữu đầy đủ các 

giấy phép hợp pháp theo luật định. 

 

Quy định: 

Quy định 1.1.1 UoC phải sở hữu đầy đủ các giấy phép hợp pháp theo luật định. 

Quy định 1.1.2 UoC phải tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành về môi trường.  

Quy định 1.1.3 UoC phải tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành về lao động.  

 

  

 
9 FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. 
http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Luật môi trường và luật lao động đã được chuyển từ Nguyên tắc 2 (Tiêu chí 2.1) và Nguyên 

tắc 3 (Tiêu chí 3.1) sang tiêu chí này.  

http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf
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Tiêu chí: 1.2 – Hệ thống quản lý 

 

Phạm vi tiêu chí 1.2 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Hệ thống quản lý mô tả cách thức mà một tổ chức quản lý các hoạt động 

kinh doanh để đạt được mục tiêu đề ra. Mức độ phức tạp của hệ thống tùy thuộc vào tình 

hình, quy mô, phạm vi và rủi ro hoạt động cụ thể của từng tổ chức10.  

 

Hệ thống quản lý bao gồm các chính sách, thủ tục và quy trình. Một quản lý sẽ được phân 

công để giám sát hệ thống quản lý và các nhân viên có năng lực phù hợp sẽ tham gia hỗ 

trợ, đảm bảo mục tiêu được hoàn thành một cách hiệu quả. Hệ thống này cũng cần tuân thủ 

luật và quy định hiện hành, cũng như các yêu cầu của ASC. Một hệ thống quản lý hiệu quả 

được yêu cầu xuyên suốt từ Nguyên tắc 1 - 3 của Tiêu chuẩn trại nuôi ASC. Hệ thống tập 

trung vào hoạt động hợp pháp và quản lý kinh doanh hiệu quả theo Nguyên tắc 1, hoạt động 

có trách nhiệm với môi trường theo Nguyên tắc 2 và hoạt động có trách nhiệm với xã hội 

theo Nguyên tắc 3. Một hệ thống quản lý vững mạnh giúp UoC lập kế hoạch, triển khai và 

giám sát tuân thủ với Tiêu chuẩn trại nuôi ASC. Các yêu cầu của ASC trong tiêu chí này phù 

hợp với mục tiêu SDG 16 (Hòa bình, Công lý và Các thể chế mạnh mẽ). 

 

Mục đích – Trại nuôi xây dựng một hệ thống quản lý để có thể liên tục triển khai, xác nhận 

và chứng minh trại nuôi tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của ASC.   

 

Quy định: 

Quy định 1.2.1 UoC phải thiết lập, triển khai và duy trì một hệ thống quản lý11; hệ thống 

này phải bao quát toàn bộ hoạt động của UoC và được quản lý cấp cao 

phê duyệt; hệ thống nhằm đảm bảo UoC liên tục thực hiện12 đầy đủ các 

yêu cầu của ASC: Tiêu chuẩn trại nuôi ASC, Yêu cầu đối với Đơn vị 

được cấp chứng nhận (RUoC).  

Quy định 1.2.2 UoC phải chỉ định ít nhất một thành viên trong ban quản lý chịu trách 

nhiệm thực hiện các yêu cầu của ASC.  

Quy định 1.2.3 UoC phải đảm bảo nhân viên13 tham gia hỗ trợ hệ thống có đủ năng lực 

cần thiết để thực hiện các yêu cầu của ASC. 

Quy định 1.2.4 UoC phải tiến hành tự đánh giá ít nhất mỗi năm một lần để giám sát tuân 

thủ với các yêu cầu của ASC. Nếu phát hiện bất kỳ sự không phù hợp 

nào, thì UoC phải xác định nguyên nhân, cũng như đề ra và triển khai 

các biện pháp khắc phục để giải quyết sự không phù hợp trên.  

Quy định 1.2.5 UoC phải chứng minh trại nuôi có tuân thủ với các yêu cầu của ASC 

trước các đánh giá viên của Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB), Cơ 

quan công nhận ASC và Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản – chủ sở 

hữu chương trình.  

Quy định 1.2.6 UoC phải kiểm tra hệ thống quản lý khi cần, ít nhất mỗi năm một lần, và 

xử lý vấn đề phát sinh trong khoảng một thời gian phù hợp. 

 
10 https://www.iso.org/management-system-standards.html 
11 Hệ thống quản lý: xem danh sách định nghĩa. 
12 Bao gồm việc thực hiện các chính sách được cho là cần thiết, tùy thuộc vào mức độ phức tạp và hoàn thiện của hệ thống 
quản lý và hoạt động của UoC, cũng như tình hình thực thi pháp luật và quy định trong khu vực hoạt động. 
13 Nhân viên (người lao động): Xem danh sách định nghĩa. 

https://www.iso.org/management-system-standards.html
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Tiêu chí: 1.3 – Đạo đức kinh doanh 

 

Phạm vi tiêu chí 1.3 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Tổ chức Minh bạch quốc tế định nghĩa tham nhũng là “lạm dụng chức vụ, 

quyền hạn được giao để tư lợi cá nhân.” Tham nhũng làm xói mòn lòng tin, làm suy yếu nền 

dân chủ, và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng, nghèo đói, chia rẽ trong xã hội và 

khủng hoảng môi trường14. 

 

Tham nhũng lan rộng và tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới. Mọi tổ chức, bao gồm cả trại 

nuôi trồng thủy sản, là một phần của cộng đồng và xã hội nơi mà tổ chức đó hoạt động, và 

cách thức hoạt động của tổ chức đó có thể gây tác động đáng kể lên cộng đồng. Công ước 

của Liên hợp quốc về chống tham nhũng nhấn mạnh rằng, tham nhũng đe dọa sự ổn định 

và an ninh của xã hội15. Tham nhũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế, gia 

tăng bất bình đẳng thu nhập, làm suy yếu các hoạt động phát triển xã hội, qua đó làm giảm 

trình độ phát triển con người16, cũng như phá hoại nền dân chủ và pháp quyền17. Tham 

nhũng và trình bày sai sự thật cũng có thể gây ảnh hưởng đến người lao động, khiến họ suy 

giảm tinh thần làm việc, không tin tưởng lẫn nhau, thiếu trách nhiệm ở nơi làm việc.  

 

Mục tiêu của SDG 16 là thúc đẩy xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững, đảm 

bảo mọi người được hưởng công lý, đồng thời xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách 

nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp18. Thông qua Tiêu chí này, ASC nhận thấy tầm quan 

trọng của vấn đề này cùng vai trò của trại nuôi đối với xã hội tại khu vực hoạt động. 

 

Mục đích – UoC phải đảm bảo môi trường kinh doanh và môi trường hoạt động có đạo đức. 

Quy định: 

Quy định 1.3.1 UoC phải ngăn chặn các hành vi tham nhũng19, tống tiền, tham ô, hối lộ. 

Quy định 1.3.2 UoC phải đảm bảo hồ sơ không bị làm sai và thông tin không bị trình bày 

sai sự thật.  

 
14 https://www.transparency.org/en/what-is-corruption 
15 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf 
16 https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Impact_of_corruption_on_growth_and_inequality_2014.pdf 
17 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf 
18 https://sdgs.un.org/goals/goal16 
19 Tham nhũng: Xem danh sách định nghĩa 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Tiêu chí 1.3 bao gồm các quy định về tham nhũng, hối lộ và trình bày sai sự thật; đảm bảo 

tiêu chuẩn phù hợp với Phạm vi sản xuất sơ cấp SSCI (SSCI Primary Production Scope). 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Tiêu chí này yêu cầu UoC ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tống tiền, tham ô hoặc hối lộ, 

đảm bảo hồ sơ không bị làm sai, thao túng và thông tin không bị trình bày sai sự thật. Quy 

định này có gây khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không? 

Các quy định trong tiêu chí này có nên được xem là quy định quan trọng không? Nghĩa là, 

nếu phát hiện bất kỳ hành vi không tuân thủ nào đối với quy định này, thì trại nuôi sẽ bị đình 

chỉ chứng nhận ngay lập tức. 
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Tiêu chí: 1.4 – Truy xuất nguồn gốc và công bố minh bạch   

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Nuôi trồng thủy sản, một phần của ngành thủy sản, là ngành dễ xảy ra gian lận thực phẩm, 

đặc biệt là dán sai nhãn hiệu thủy sản, thay thế loài và che giấu nguồn gốc khai thác trái 

phép. Đây là nội dung được đề cập liên tục trong nhiều nghiên cứu và tin tức báo đài. Nhà 

cung cấp, người mua, người tiêu dùng, chính quyền và tổ chức phi chính phủ ngày càng 

yêu cầu nhiều thông tin về nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất và các chuỗi cung ứng 

liên quan. 

 

Việc truy xuất nguồn gốc cho phép người dùng cuối tiếp cận với các thông tin liên quan đến 

các tuyên bố về tính bền vững. Do đó, truy xuất nguồn gốc là một phần không thể thiếu 

trong chứng nhận tính bền vững của thủy sản và góp phần quan trọng vào sứ mệnh của 

ASC – độ tin cậy của sản phẩm được thể hiện qua logo ASC. Để đảm bảo phân biệt các 

sản phẩm đạt chứng nhận sản xuất có trách nhiệm của ASC với các sản phẩm không đạt, 

hệ thống truy xuất nguốn gốc phải được triển khai tại các trại nuôi ASC trước khi sản phẩm 

đi vào quy trình Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm. Các nội dung bổ sung đề xuất 

trong phần 1.4 đã đề cập việc truy xuất nguồn gốc tại nguồn – các trại nuôi ASC, để củng cố 

khả năng truy xuất nguồn gốc toàn diện trong toàn bộ chuỗi cung ứng, hỗ trợ các tuyên bố 

đạt chứng nhận ở mọi bước trong chuỗi. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Đưa truy xuất nguồn gốc vào Tiêu chuẩn trại nuôi ASC nghĩa là bao gồm các yêu cầu truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm được bán dưới dạng sản phẩm đạt chứng nhận, có đầu vào tuân 

thủ yêu cầu. Các đầu vào bao gồm thức ăn đạt tiêu chuẩn ASC, có nguồn gốc từ các nhà 

máy sản xuất thức ăn chăn nuôi được ASC chứng nhận. Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi 

ASC khuyến khích các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi dùng mô hình phân loại nguyên 

liệu, nghĩa là thức ăn chỉ chứa các thành phần đủ điều kiện. Tuy nhiên, hiện tại các nhà máy 

cũng có thể sử dụng mô hình cân bằng khối lượng, mô hình trộn lẫn giữa nguyên liệu đủ 

điều kiện và không đủ điều kiện.  

 

Để hỗ trợ việc chuyển đổi sang thức ăn sản xuất theo mô hình phân loại nguyên liệu, người 

mua cần có khả năng phân biệt giữa ‘thức ăn sản xuất theo mô hình phân loại nguyên liệu 

tuân thủ ASC’ và ‘thức ăn sản xuất theo mô hình cân bằng khối lượng tuân thủ ASC.’ Các 

trại nuôi mua thức ăn từ nhà máy (bao gồm mua thông qua trung gian) phải nắm thông tin 

này khi mua, để đảm bảo mình đang mua thức ăn đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trừ khi trại nuôi 

và các bước khác trong chuỗi cung ứng được yêu cầu tách riêng ‘cá nuôi bằng thức ăn sản 

xuất theo mô hình phân loại nguyên liệu tuân thủ ASC’ và ‘cá nuôi bằng thức ăn sản xuất 

theo mô hình cân bằng khối lượng tuân thủ ASC,’ không bên nào trong chuỗi có thể phân 

biệt hai loại cá này, kể cả trại nuôi và các bên ở cuối chuỗi cung ứng (ví dụ các đơn vị bán 

lẻ).  

 

Nội dung quan trọng cần xem xét là liệu rằng có cần thiết phân biệt trong số các sản phẩm 

đạt chứng nhận ASC, đâu là ‘cá nuôi bằng thức ăn sản xuất theo mô hình phân loại nguyên 

liệu tuân thủ ASC’ và ‘cá nuôi bằng thức ăn sản xuất theo mô hình cân bằng khối lượng 

tuân thủ ASC’ hay không? 

https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/15/revealed-seafood-happening-on-a-vast-global-scale
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Phạm vi tiêu chí 1.4 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Mặc dù yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm ban đầu được đề ra để 

giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng ngày càng nhiều nhà cung cấp, người mua, 

người tiêu dùng, chính quyền và tổ chức phi chính phủ yêu cầu thông tin về nguồn gốc sản 

phẩm, quy trình sản xuất và các chuỗi cung ứng liên quan.  

 

Nuôi trồng thủy sản, một phần của ngành thủy sản, là ngành dễ xảy ra gian lận thực phẩm, 

đặc biệt là dán sai nhãn hiệu thủy sản, thay thế loài và che giấu nguồn gốc khai thác trái 

phép20,21,22.  

 

Theo khái niệm truy xuất nguồn gốc, “khả năng xác định và theo dõi lịch sử, phân phối, vị trí 

và cách sử dụng sản phẩm, nguyên liệu thành phần và dịch vụ,”23 truy xuất nguồn gốc cho 

phép người dùng cuối tiếp cận các thông tin liên quan đến các tuyên bố về tính bền. Chính 

vì lý do đó, truy xuất nguồn gốc là một phần không thể thiếu trong chứng nhận tính bền 

vững của thủy sản.  

 

Để đảm bảo các sản phẩm đạt chứng nhận ASC được công bố chính xác và tách biệt với 

các sản phẩm không đạt chứng nhận, hệ thống truy xuất nguồn gốc và quy trình Chứng 

nhận chuỗi hành trình sản phẩm phải được triển khai.  

 

Mục đích – Trại nuôi đảm bảo sản phẩm được bán dưới dạng sản phẩm đạt chứng nhận 

ASC đáp ứng các yêu cầu về sự phù hợp, công bố chính xác và truy xuất nguồn gốc. 

 

Quy định:  

Quy định 1.4.1 UoC phải đánh giá rủi ro khi trộn và thay thế sản phẩm đạt chứng 

nhận và sản phẩm không đủ điều kiện24. 

Quy định 1.4.2 

 

UoC phải xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc bao 

gồm các mục sau: 

a) Các biện pháp giảm thiểu rủi ro được xác định trong quy định 

1.4.1  

b) Cơ chế đảm bảo trại nuôi chỉ tiếp nhận các lô ấu trùng/con 

non tuân thủ quy định 2.17 

c) Tất cả lô ấu trùng/con non nhận được đều có thể truy xuất 

nguồn gốc về đơn vị nuôi trồng  

d) Tất cả lô thu hoạch đều có thể truy xuất nguồn gốc về đơn vị 

nuôi trồng  

e) Tất cả lô sản phẩm không đủ điều kiện đều có thể nhận 

dạng, tách riêng và truy xuất nguồn gốc 

f) Hệ thống truy xuất phải có thông tin về từng giai đoạn của 

 
20 FAO. 2018. Tổng quan tình hình gian lận thực phẩm trong ngành thủy sản http://www.fao.org/3/i8791en/I8791EN.pdf 
21 Kroetz et al. 2020. Consequences of seafood mislabeling for marine populations and fisheries management. 
www.pnas.org/content/117/48/30318#sec-1 
22 Sumaila et al. 2020. Illicit trade in marine fish catch and its effects on ecosystems and people worldwide. 
www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz3801 
23 Truy xuất nguồn gốc: Xem danh sách định nghĩa. 
24 Các sản phẩm không đủ điều kiện là sản phẩm có nguồn gốc từ Đơn vị nuôi trồng đạt chứng nhận nhưng không thể bán 
dưới dạng sản phẩm đạt chứng nhận. Quy định 1.4.4 liệt kê các yếu tố ảnh hưởng điều kiện đạt chuẩn của sản phẩm.  

http://www.fao.org/3/i8791en/I8791EN.pdf
http://www.pnas.org/content/117/48/30318#sec-1
http://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz3801
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chu kỳ sản xuất và các hoạt động sau thu hoạch, nếu các 

hoạt động này nằm trong phạm vi hoạt động của UoC. 

g) Các biện pháp cần triển khai trong trường hợp sản phẩm 

không phù hợp25 đã được bán hoặc gửi đi  

h) Chứng từ giao hàng đính kèm phải có thông tin xác nhận sản 

phẩm đạt hay không đạt chứng nhận  

Quy định 1.4.3 

 

Phạm vi quy định: UoC hoạt động tại khu vực có áp dụng các yêu 

cầu về thức ăn chăn nuôi 

 

UoC phải xác nhận sản phẩm tuân thủ các quy định 2.13.1 và 2.13.2 

về việc nhận thức ăn và trước khi cho ăn. Theo quy định 2.13.1, tối 

thiểu UoC phải xác nhận những nội dung sau:  

a) Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có chứng nhận tuân thủ 

Tiêu chuẩn thức ăn ASC hợp lệ, sản phẩm có thể truy xuất 

nguồn gốc, chứng minh tuân thủ Tiêu chuẩn ASC trong suốt 

quá trình từ nhà máy đến trại nuôi  

b) Các tài liệu đính kèm chứng minh sản phẩm tuân thủ Tiêu 

chuẩn ASC 

c) Các tài liệu đính kèm ghi rõ mô hình sản xuất được áp dụng 

(ví dụ, mô hình cân bằng khối lượng hay phân loại nguyên 

liệu)  

d) Đối với ‘sản phẩm sản xuất theo mô hình phân loại nguyên 

liệu tuân thủ ASC’, sản phẩm có thể được phân biệt rõ ràng 

bằng một loại tên thức ăn trong tài liệu chính thức đính kèm 

với sản phẩm, và được liệt kê trong lộ trình đạt chứng nhận 

của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.  

 

Yêu cầu về điều kiện cấp chứng nhận ASC  

Quy định 1.4.4 

 

UoC chỉ được bán các sản phẩm đạt chứng nhận, nghĩa là đủ điều 

kiện bán dưới dạng sản phẩm đạt chứng nhận.  

 

Sản phẩm được xem là sản phẩm không đủ điều kiện26 trong các 

trường hợp sau: 

a) Tôm được điều trị bằng kháng sinh  

b) Số lần điều trị vượt quá số lần điều trị bằng kháng sinh được 

quy định cho từng loài  

c) Sản phẩm được xử lý bằng kháng sinh nằm trong danh sách 

Thuốc kháng sinh quan trọng dùng để điều trị bệnh cho 

người của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)   

d) Sản phẩm được nuôi bằng thức ăn không đạt tiêu chuẩn 

e) Sản phẩm được nuôi từ nguồn giống không đạt tiêu chuẩn  

f) Sản phẩm đạt chứng nhận Nhóm nuôi & Đa điểm nuôi không 

được bán thông qua đơn vị được cấp chứng nhận  

 
25 Sản phẩm không phù hợp: Xem danh sách định nghĩa. 
26 Sản phẩm không đủ điều kiện là sản phẩm đến từ đơn vị đã được cấp chứng nhận, nhưng không được bán dưới dạng sản 
phẩm đạt chứng nhận. 



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                  Page 22 of 178 

g) Sản phẩm của các trại nuôi bị loại khỏi danh sách cấp chứng 

chỉ Nhóm nuôi & Đa điểm nuôi 

h) Sản phẩm bị CAB ghi nhận một sự không phù hợp nghiêm 

trọng, và sự không phù hợp này vẫn chưa được giải quyết 

i) Sản phẩm đến từ trại nuôi không thể hạ mức độ nhiễm rận 

của cá hồi xuống dưới ngưỡng tối đa trong vòng [đang xác 

định] ngày. 

 

Yêu cầu về công bố và báo cáo thông tin 

Quy định 1.4.5 

Biểu tượng công 

bố 

 

UoC phải công bố với tất cả người mua rằng sản phẩm đạt chứng 

nhận ASC được nuôi bằng thức ăn có chứa27 sinh vật biến đổi 

gene28 (GMO) hoặc nguyên liệu29 có nguồn gốc từ GMO, nếu có. 

Đây là thông tin do các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và các 

nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi khác30 cung cấp. 

Quy định 1.4.6 

Biểu tượng công 

bố 

UoC phải cung cấp cho người mua sản phẩm đạt chứng nhận ASC 

danh sách tất cả thuốc dùng để phòng trị bệnh cho thủy sản nuôi và 

thuốc không dùng trị bệnh cho thủy sản nuôi mà UoC từng dùng cho 

sản phẩm. 

Quy định 1.4.7 

Biểu tượng báo 

cáo 

UoC phải báo cáo thường niên về sản lượng, khối lượng bán/vận 

chuyển các sản phẩm tuân thủ ASC và không tuân thủ ASC có 

nguồn gốc từ UoC theo nội dung tại Phụ lục 2 và sử dụng mẫu báo 

cáo được cung cấp trên trang web của ASC. 

  

 
27 0,9% là ngưỡng cho phép về mức độ hiện diện ngẫu nhiên hoặc tình cờ của vật liệu biến đổi gene trong thực phẩm hoặc 
thức ăn không biến đổi gene. Tham khảo: Quy định 1830/2003 của Liên minh châu Âu về truy xuất nguồn gốc và dán nhãn 
sinh vật biến đổi gene, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi sản xuất từ GMO. 
28 Sinh vật biến đổi gene (GMO): Xem danh sách định nghĩa. 
29 Áp dụng cho các nguyên liệu đa lượng theo quy định 1830/2003 của Liên minh châu Âu về truy xuất nguồn gốc và dán nhãn 
sinh vật biến đổi gene, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi sản xuất từ GMO.  
30 Xem thêm Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC 3.4.2. 
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NGUYÊN TẮC 2: UOC HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIÊM 

VỚI MÔI TRƯỜNG  

 

Phạm vi nguyên tắc 2 – Tất cả UoC 

 

Cơ sở lý luận – Nuôi trồng thủy sản, giống như các hệ thống sản xuất thực phẩm khác, đều 

phụ thuộc vào dịch vụ hệ sinh thái. Dịch vụ hệ sinh thái cung cấp nguyên liệu đầu vào và 

tiếp nhận chất thải đầu ra. Nếu không quản lý tốt và sử dụng quá mức các dịch vụ môi 

trường (các dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả và bảo vệ môi trường), thì có thể khiến dịch vụ 

hoạt động quá công suất, dẫn đến các tác động tiêu cực đến môi trường. Việc ngành phát 

triển với tốc độ nhanh chóng mặt, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa và vùng thiếu các quy định 

cụ thể về quy mô hoạt động, có thể làm gia tăng tác động tiêu cực đến môi trường. 

 

Phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng và thời gian tồn tại căng thẳng và tác động tiêu cực mà 

hệ sinh thái đang phải gánh chịu, mà công chúng có thể phát sinh cảm nhận tiêu cực về 

ngành và sản phẩm của ngành. Khi danh tiếng của ngành bị suy giảm thì có thể khiến tiềm 

năng của sản phẩm không được phát huy đầy đủ và hiệu quả. 

 

Bằng cách cân bằng các yêu cầu xác định, giảm thiểu và ngăn ngừa tác động tiêu cực của 

ngành lên môi trường, thông qua sử dụng chương trình chứng nhận phương thức và hiệu 

quả nuôi trồng tốt nhất của bên thứ ba, mà chương trình chứng nhận ASC có thể cung cấp 

giấy phép xã hội để kinh doanh (SLO) cho ngành nuôi trồng thủy sản nếu ngành thực sự 

tham gia giải quyết các khó khăn về an ninh lương thực của thế kỷ 21 một cách có trách 

nhiệm và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho nhân loại. 

  

Nuôi trồng thủy sản là một ngành đa dang, đa dạng về loài nuôi, hệ thống sản xuất, cũng 

như hệ sinh thái (nước mặn, nước ngọt và trên đất liền) xung quanh trại nuôi. Nhưng đồng 

thời ngành cũng tạo ra một số tác động nhất định. Một số tác động liên quan đến phương 

thức nuôi trồng của trại nuôi, số khác liên quan đến các tình huống hoặc loài nuôi nhất định. 

Tiêu chuẩn trại nuôi ASC xác định vùng tác động chính của tất cả hệ thống nuôi trồng và mô 

tả cụ thể vùng tác động của từng hệ thống nuôi trồng nếu cần. Các biện pháp giảm thiểu tác 

động đã được xây dựng và triển khai, đồng thời liên tục được cải thiện và phát triển thêm, 

để tìm ra phương thức đem lại “ít tác động” nhất.   

  

Khi xây dựng Tiêu chí cho Nguyên tắc 2 này, ASC đã tham khảo tài liệu của một số tổ chức 

như UN FAO, RAMSAR, IUCN, OIE. Tài liệu tham khảo sẽ được ghi chú cụ thể ở phần Cơ 

sở lý luận của mỗi Tiêu chí.    

 

Thông qua Nguyên tắc 2, ASC trực tiếp đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển 

bền vững của Liên hợp quốc9 (SDG) 6 (“Nước sạch và vệ sinh”), SDG 12 (“Tiêu thụ và sản 

xuất có trách nhiệm”), SDG 13 (“Hành động về khí hậu”), SDG 14 (“Tài nguyên và môi 

trường biển”) và SDG 15 (“Tài nguyên và môi trường trên đất liền”). 

 

Kết quả dự kiến của Nguyên tắc 2 là các cơ sở được cấp chứng nhận ASC sẽ hoạt động 

một cách có trách nhiệm với môi trường, tức là đảm bảo: 

I. Bố trí và vận hành trại nuôi không ảnh hưởng đến chức năng hệ sinh thái.  

II. Sử dụng tài nguyên một cách tối ưu  
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III. Bất kỳ nguồn thải nào cũng không vượt quá khả năng tiếp nhận của hệ sinh thái  

IV. Các loài thủy sản nuôi không gây hại cho loài và/hoặc hệ sinh thái bản địa.  

 

Tiêu chí 2.1 - UoC tuân thủ các quy định hiện hành về môi trường  

 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Tiêu chí 2.1 đã được chuyển sang Nguyên tắc 1 (hoạt động hợp pháp) để phù hợp với phạm 

vi của Nguyên tắc 1. 
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Tiêu chí 2.2 - Môi trường sống quan trọng về mặt sinh thái  

 

Phạm vi tiêu chí 2.2 – Tất cả UoC 

 

Cơ sở lý luận – Các thảm thực vật và môi trường sống ven biển và ven sông mang lại các 

dịch vụ hệ sinh thái đa dạng. Chiều rộng vùng đệm hệ sinh thái hiệu quả giúp duy trì các 

chức năng thiết yếu của hệ sinh thái, đảm bảo sinh vật có thể di chuyển và phân bố tự do. 

IUCN xem các khu bảo tồn là trụ cột chính của bảo tồn đa dạng sinh học, là cốt lõi của các 

nỗ lực hướng tới bảo tồn các loài và dịch vụ hệ sinh thái. Diễn biến và hoạt động của ngành 

nuôi trồng thủy sản có thể phá vỡ hệ sinh thái cũng như làm suy giảm các dịch vụ hệ sinh 

thái có giá trị trong các môi trường nước mặn, nước ngọt và trên đất liền, làm suy giảm khả 

năng bảo vệ của hệ sinh thái cũng như tác động xấu lên các môi trường mà nhiều loài sinh 

vật đang sinh sống. Hoạt động của trại nuôi có thể ảnh hưởng đến các môi trường sống 

quan trọng về mặt sinh thái. Bảo vệ môi trường sống nghĩa là trại nuôi không chiếm dụng 

mặt phân cách đất-nước và bảo tồn các nguồn tài nguyên quan trọng – nguồn sống của các 

loài sinh vật đang bị đe dọa. 

 

Mục đích – Trại nuôi xác định tầm quan trọng của môi trường sống ngay tại nơi trại nuôi 

hoạt động và môi trường sống xung quanh, qua đó góp phần bảo tồn các dịch vụ hệ sinh 

thái thiết yếu và môi trường sống mà động vật hoang dã đang sinh sống chính. 

 

Quy định 

Quy định 2.2.1 

 

UoC phải được bố trí bên ngoài khu bảo tồn (PA)31, trừ trường hợp 

trại nuôi được xây dựng hợp pháp trước khi khu vực bố trí được chỉ 

 
31 Khu bảo tồn: xem danh sách định nghĩa.  

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Các tiêu chuẩn ASC hiện hành đều đề cập đến các tác động chính của việc bố trí trại 

nuôi trong các khu vực tự nhiên quan trọng (khu bảo tồn, khu vực có giá trị bảo tồn cao). 

Quy định được đề xuất trong tiêu chuẩn mới này đề cập thêm các tác động lên môi 

trường sống nhạy cảm và môi trường sống quan trọng. Hay nói cách khác, môi trường 

sống nhạy cảm (rạn san hô, thảm cỏ biển) và môi trường sống quan trọng (môi trường 

mà các loài đang bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ hiện đang sinh sống chính) phải được 

đánh giá (nếu có liên quan đến điểm nuôi). Một môi trường sống có thể là môi trường 

quan trọng hoặc môi trường nhạy cảm, hoặc cả hai, hoặc không được phân loại vào cả 

hai loại này. 

 

Hơn nữa, ASC đề xuất các trại nuôi tại một điểm nuôi phải đánh giá liệu (1) có cần vùng 

đệm sinh thái giữa trại nuôi và môi trường sống lân cận hay không (trường hợp các vùng 

đệm ven sông, vùng ven biển hoặc vùng đệm quanh khu bảo tồn), và (2) nếu cần, xác 

định chiều rộng vùng đệm thích hợp để hệ sinh thái thực hiện được các chức năng thiết 

yếu, đồng thời đảm bảo sinh vật có thể di chuyển và phân bố tự do. Qua cách tiếp cận 

này, các trại nuôi được cấp chứng nhận ASC có thể áp dụng các giới hạn phù hợp hơn 

với trại nuôi của mình, thay vì tuân theo giới hạn được áp dụng chung trên toàn thế giới. 

Giới hạn toàn cầu thường không phù hợp để áp dụng cho cấp độ điểm nuôi. 
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định thành khu bảo tồn, đồng thời tuân thủ các hoạt động nuôi trồng 

thủy sản được phép32. 

Quy định 2.2.2 

 

Các hoạt động do UoC thực hiện phải phù hợp với các giá trị môi 

trường và xã hội đã được xác định cho khu vực có giá trị bảo tồn cao 

(HCV). 

Quy định 2.2.3 

 

Nếu được xây dựng trước tháng 5/199933 thì UoC phải phục hồi thành 

công rừng ngập mặn hoặc các vùng đất ngập nước tự nhiên khác, với 

diện tích bề mặt tương đương 50% diện tích bề mặt bị mất. 

Quy định 2.2.4 

 

UoC không được xây dựng hoặc mở rộng hoạt động bên trong môi 

trường sống nhạy cảm34 hoặc môi trường sống quan trọng35 36, việc 

này chưa được đề cập t rong các quy định 2.2.1 - 2.2.3. 

Quy định 2.2.5 

 

UoC không được xây dựng hoặc mở rộng cơ sở vật chất bên trong hệ 

sinh thái rừng ngập mặn37 hoặc các vùng đất ngập nước tự nhiên 

khác38, sau tháng 5 năm 1999.  

Quy định 2.2.6 

 

UoC chỉ được phép duy trì hoặc thiết lập các trạm bơm, đường ống 

dẫn nước hoặc kênh mương trong rừng ngập mặn hoặc các vùng đất 

ngập nước tự nhiên khác39 sau tháng 5 năm 1999, với điều kiện phục 

hồi thành công một diện tích bề mặt tương đương 100% diện tích bề 

mặt bị mất40.  

Quy định 2.2.7 

 

Bất kỳ khi nào có thể, UoC cần xác định giải pháp tăng cường tính đa 

dạng sinh học của môi trường sống tại địa điểm nuôi, như phủ xanh 

đê hoặc bảo dưỡng ao chưa thả giống để dành cho chim di cư.  

 

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC: 

Quy định 2.2.8 

Biểu tượng 

RMF  

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)41 để đánh giá rủi 

ro, nhằm hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm cả cách 

thức các yêu tố gây rủi ro làm tăng nguy cơ gây ra các tác động tiêu cực 

đáng kể lên môi trường sống nhạy cảm và môi trường sống quan trọng. 

Kết quả đánh giá sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần thiết để giảm thiểu 

rủi ro gây ra các tác động tiêu cực đáng kể lên môi trường nhạy cảm và 

môi trường quan trọng, cũng như các biện pháp để phục hồi rừng ngập 

mặn và vùng đất ngập nước. Kết quả đánh giá còn cho biết các chỉ số để 

 
32 Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm trong các khu bảo tồn, dựa trên mô tả loại PA của IUCN: đang được hoàn 
thiện 
33 Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, hay Công ước Ramsar, đưa ra khuôn khổ hành động quốc 
gia và hợp tác quốc tế nhằm bảo tồn và sử dụng các vùng đất ngập nước và nguồn tài nguyên của chúng một cách hiệu quả. 
Việc áp dụng kỳ hạn cho các trại nuôi này (từ Nghị quyết VII.21 của Công ước Ramsar) có liên quan đến việc Công ước kêu 
gọi tất cả các bên ký kết dừng việc "mở rộng các hoạt động nuôi trồng thủy sản không bền vững, gây hại cho các vùng đất 
ngập nước ven biển.” 
34 Căn cứ theo tiêu chí này, "các môi trường sống nhạy cảm khác" bao gồm: thảm cỏ biển  
35 Môi trường sống quan trọng: xem danh sách định nghĩa. 
36 Như được xác định qua đánh giá RMF theo quy định 2.2.7  
37 Hệ sinh thái rừng ngập mặn: xem danh sách định nghĩa. 
38 Căn cứ theo quy định này, vùng đất ngập nước tự nhiên bao gồm nước tĩnh hoặc chảy, nước ngọt, nước lợ hoặc nước mặn, 
như đầm lầy nước mặn, bãi lầy, đất than bùn, sông, suối, đồng bằng, hồ, bãi cạn, vùng bãi triều, cửa sông, nước biển nông 
hơn sáu mét khi triều xuống.  
39 Căn cứ theo quy định này, vùng đất ngập nước tự nhiên bao gồm nước tĩnh hoặc chảy, nước ngọt, nước lợ hoặc nước mặn, 
như đầm lầy nước mặn, bãi lầy, đất than bùn, sông, suối, đồng bằng, hồ, bãi cạn, vùng bãi triều, cửa sông, nước biển nông 
hơn sáu mét khi triều xuống. 
40 Phục hồi thành công: xem danh sách định nghĩa.  
41 Liên kết đến ứng dụng RMF: đang được hoàn thiện  
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giám sát tính hiệu quả của biện pháp. 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt 

động của UoC):  

- Các chính sách thúc đẩy mở rộng vùng nuôi và cấp quyền sử 

dụng đất  

- Chính sách bảo vệ quyền đất đai chưa hoàn thiện 

- Luật pháp và quy định không nghiêm ngặt, hoặc hiệu quả thực thi 

pháp luật kém 

- Cách thức quản lý các khu bảo tồn lân cận trại nuôi chưa hiệu 

quả 

- Mở rộng cộng đồng trong các khu vực nhạy cảm do các hoạt 

động nuôi trồng 

- Các tác động tiêu cực lên quyền và lợi ích chính đáng, cũng như 

lối sống của bộ lạc và dân tộc bản địa, và cộng đồng địa phương 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt 

động UoC):  

- Gần các môi trường sống nhạy cảm (khu bảo tồn, HCVA, hệ sinh 

thái rừng ngập mặn và các vùng đất ngập nước tự nhiên khác, 

thảm cỏ biển) 

- Gần các môi trường sống quan trọng 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất (ví dụ phá rừng và chuyển đổi 

vùng đất ngập nước) 

Quy định 2. 2. 9 

Biểu tượng 

RMF  

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn biện pháp và chỉ số quan trắc, 

qua đó phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi dành cho 

các môi trường sống, dựa trên mức độ rủi ro đã được xác định qua quá 

trình đánh giá theo quy định 2.2.8. 

Quy định 2.2.10 

Biểu tượng 

RMF  

Triển khai: 

a) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi (được phát triển 

theo quy định 2.2.9), UoC phải triển khai các biện pháp cần thiết 

(phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro) để:  

• cung cấp và duy trì các hành lang dành cho động vật 

hoang dã42 ngang qua trại nuôi, đảm bảo động vật có thể 

đi đến các hệ sinh thái lân cận, đặc biệt hệ sinh thái mà 

các loài bị đe dọa và được bảo vệ đang sinh sống chính  

• cung cấp và duy trì các vùng đệm sinh thái43 giữa trại nuôi 

và các môi trường sống nhạy cảm và môi trường sống 

quan trọng  

• đảm bảo rằng việc xây dựng trạm bơm, đường ống dẫn 

nước hoặc kênh mương trong rừng ngập mặn hoặc các 

vùng đất ngập nước khác chỉ diễn ra sau khi dự án phục 

hồi đã được lên kế hoạch và bắt đầu triển khai 

 
42 Vùng đệm và hành lang: xem danh sách định nghĩa.  
43 Vùng đệm và hành lang: xem danh sách định nghĩa.  
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• đảm bảo phục hồi thành công rừng ngập mặn và các vùng 

đất ngập nước khác  

• đảm bảo rủi ro xảy ra tác động tiêu cực đáng kể lên môi 

trường sống nhạy cảm và môi trường sống quan trọng 

được duy trì ở mức thấp  

 

b) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải triển 

khai các chỉ số quan trắc (được phát triển theo quy định 2.2.9) để 

giảm thiểu rủi ro và duy trì rủi ro ở mức thấp (thời gian và tần suất 

giám sát sẽ tùy thuộc vào từng biện pháp được xác định trong 

RMP).  

 

c) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

thường xuyên thực hiện các công việc sau: 

• Xem xét và sửa đổi RMP dựa trên kết quả giám sát 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

trong (ví dụ, hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

ngoài (ví dụ, biến đổi khí hậu) 
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Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Hiện tại, tiêu chuẩn ASC sử dụng nhiều giải pháp khác nhau để giảm thiểu tương tác với 

động vật hoang dã. Mặc dù không có tiêu chuẩn nào mô tả ccash số lượng tử vong của 

các loài nguy cấp, bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ (ETP), nhưng các tiêu chuẩn có thể 

xác định số lượng tử vong của các loài không nằm trong danh sách ETP. Sự không đồng 

nhất này tạo ra thách thức khi hợp nhất tiêu chuẩn về các loài.  

 

Do đó, ASC đã xem xét lại mục đích mà tất cả tiêu chuẩn hiện hành sử dụng làm cơ sở 

khi xây dựng các yêu cầu này. ASC nhận thấy tất cả tiêu chuẩn đều nỗ lực giảm thiểu số 

lượng tử vọng của tất cả loài động vật hoang dã, bất kể loài đó có thuộc ETP hay không. 

  

Nhưng ASC nhận thấy tiêu chuẩn cần phản ánh đúng thực tế mà trại nuôi đang gặp phải. 

Mặc dù hiện này đã và đang có nhiều biện pháp được triển khai thành công, giúp thảm 

thiếu tương tác tiêu cực giữa trại nuôi và động vật hoang dã, qua đó làm giảm số lượng tử 

vong, nhưng trại nuôi không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra, hoặc khi động vật 

hoang dã đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của con người. Mặt khác, các quy định của địa 

phương (như luật về an sinh động vật) có thể cho phép thực hiện “an tử” để giúp động vật 

bị thương không phải chịu thêm nhiều đau đớn.  

 

Với góc nhìn trên, Quy định 2.3.2 đề xuất không cho phép bất kỳ trường hợp tử vong nào 

ở động vật có vú, cá mang tấm (cá mập), chim hoặc bò sát, trừ khi áp dụng một trong các 

điều kiện sau đây:  

• Động vật hoang dã bị thương nặng, sắp chết;  

• Động vật đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của con người; 

• Các quy định thực hiện “an tử” của địa phương 

Quy định này không áp dụng cho vật hại. 

 

Nếu buộc phải áp dụng bất kỳ điều kiện nào trong 3 điều kiện trên, thì trại nuôi phải xác 

định nguyên nhân gây thương tích/tử vong, đề ra kế hoạch hành động và triển khai các 

biện pháp giảm thiểu để tránh sự việc lặp lại. Đồng thời, trại nuôi phải báo cáo cho CAB, 

chính quyền và ASC. ASC cũng nhận thấy trại nuôi khó có thể tránh khỏi tương tác với 

chim trong một số điều kiện nhất định, nên đang tìm thêm ý kiến đóng góp từ các bên liên 

quan về việc: liệu có nên loại chim ra khỏi danh sách các loài mà trại nuôi cần giảm thiểu 

tương tác hay không. 

Tiêu chí 2.3 - UoC giảm thiểu tương tác với động vật hoang dã 

  

 

Phạm vi tiêu chí 2.3 – Tất cả UoC 

 

Cơ sở lý luận – Hoạt động nuôi trồng thủy sản có thể dẫn đến các tương tác với động vật 

hoang dã. Các tương tác đó có thể khiến thủy sản nuôi bị thương hoặc bị ăn thịt. Do đó, các 

đơn vị nuôi trồng thường sử dụng các biện pháp ngăn chặn động vật hoang dã. Trong một 

số trường hợp, các biện pháp này có thể làm động vật săn mồi và động vật hoang dã khác 

hoảng sợ hoặc tử vong. Cụ thể, động vật hoang dã có thể bị vướng vào thiết bị nuôi trồng, 

bị tổn thương bởi hệ thống âm thanh, hoặc bị giết hại trực tiếp. Hoạt động nuôi trồng thủy 
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sản cũng có thể ảnh hưởng đến các quần thể động vật hoang dã thông qua việc giết hại ấu 

trùng, con non hoặc động vật trưởng thành để phục vụ mục đích nuôi trồng. 

 

Để bảo vệ cả động vật hoang dã và thủy sản nuôi, các hoạt động nuôi trồng thủy sản phải 

giảm thiểu tương tác với động vật hoang dã, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ thương tích và tử 

vong của động vật ăn thịt và động vật hoang dã khác – đặc biệt là các loài bị đe dọa hoặc 

được bảo vệ – do hoạt động vô ý và cố ý của con người. 

 

Mục đích – Trại nuôi cần tránh và giảm thiểu tương tác với động vật hoang dã, đảm bảo rủi 

ro gây xáo trộn động vật hoang dã ở mức thấp. 

 

Quy định: 

Quy định 2.3.1 UoC không được phép cố ý hoặc vô ý giết các loài bị đe dọa hoặc 

được bảo vệ44, trừ trường hợp45 động vật bị thương khó có khả năng 

hồi phục, động vật đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của con người 

hoặc pháp luật có quy định cho phép “an tử” đối với động vật sắp 

chết.  

Quy định 2.3.2 UoC không được phép cố ý hoặc vô ý giết động vật có vú, cá mang 

tấm, chim hoặc bò sát (trừ vật hại), trừ trường hợp46 động vật bị 

thương khó có khả năng hồi phục, động vật đe dọa trực tiếp đến sự 

an nguy của con người hoặc pháp luật có quy định cho phép “an tử” 

đối với động vật sắp chết.  

Quy định 2.3.3 UoC không được sử dụng các thiết bị âm thanh47, trừ trường hợp kết 

quả đánh giá của RMF48 chứng minh rằng việc sử dụng các thiết bị 

âm thanh không gây tổn hại đến quần thể của các loài cần được bảo 

vệ – đang sống trong điều kiện bảo tồn thuận lợi, trong phạm vi tự 

nhiên của chúng. 

Quy định 2.3.4 UoC không được khai thác động vật hoang dã thuộc nhóm loài đang 

bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ49. 

Quy định 2.3.5 Phạm vi quy định: tất cả nhóm loài trừ loài thân mềm hai mảnh vỏ 

UoC sẽ chỉ thả ấu trùng hoặc con non nuôi từ trại giống. 

Quy định 2.3.6 Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với loài thân mềm hai mảnh vỏ 

 
44 Bao gồm các loài bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ (Loài bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ: xem danh sách định nghĩa) nằm 
trong Sách đỏ IUCN, hoặc nằm trong danh mục tương đương của các cơ quan chức năng hoặc tổ chức khác, tùy quy định nào 
áp dụng nghiêm ngặt hơn. 
45 Các trường hợp ngoại lệ bao gồm sự cố tử vong ngoài ý muốn, không bao gồm sự cố do hệ thống gây ra, miễn là sự cố đó 
không ảnh hưởng đến khả năng phát triển tự nhiên của quần thể. Ví dụ, một tuyên bố bằng văn bản của bác sĩ thú y hoặc các 
cơ quan chức năng xác nhận động vật khó có khả năng hồi phục, hoặc động vật đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của con 
người, và tuyên bố bằng văn bản của cơ quan chức năng xác nhận động vật cần được “an tử”. Trong mọi trường hợp, phải có 
một văn bản xác nhận rằng a) động vật bị thương khó có khả năng hồi phục, b) động vật đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của 
con người, hoặc c) yêu cầu “an tử” hợp pháp do cấp trên của quản lý trại nuôi đề xuất, trong thời gian hoặc sau sự cố.  
46 Các trường hợp ngoại lệ bao gồm sự cố tử vong ngoài ý muốn, không bao gồm sự cố do hệ thống gây ra, miễn là sự cố đó 
không ảnh hưởng đến khả năng phát triển tự nhiên của quần thể. Ví dụ, một tuyên bố bằng văn bản của bác sĩ thú y hoặc các 
cơ quan chức năng xác nhận động vật khó có khả năng hồi phục, hoặc động vật đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của con 
người, và tuyên bố bằng văn bản của cơ quan chức năng xác nhận động vật cần được “an tử”. Trong mọi trường hợp, phải có 
một văn bản xác nhận rằng a) động vật bị thương khó có khả năng hồi phục, b) động vật đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của 
con người, hoặc c) yêu cầu “an tử” hợp pháp do cấp trên của quản lý trại nuôi đề xuất, trong thời gian hoặc sau sự cố. 
47 Thiết bị âm thanh: xem danh sách định nghĩa. 
48 Khung kỹ thuật đính kèm trong RMF hiện đang được hoàn thiện. ASC tuân thủ yêu cầu do cơ quan Marine Scotland ban 
hành về việc phê duyệt các thiết bị cản âm, đồng thời trưng cầu ý kiến của chuyên gia, để xây dựng khung kỹ thuật. 
49 Bao gồm các loài bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ (Loài bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ: xem danh sách định nghĩa) nằm 
trong Sách đỏ IUCN, hoặc nằm trong danh mục tương đương của các cơ quan chức năng hoặc tổ chức khác, tùy quy định nào 
áp dụng nghiêm ngặt hơn. 

https://marine.gov.scot/data/use-acoustic-deterrent-devices-add-and-requirement-european-protected-species-licence-eps
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UoC phải sử dụng con giống nuôi từ trại giống hoặc con giống đánh 

bắt tự nhiên với điều kiện con giống đánh bắt tự nhiên được thu 

hoạch trong khu vực quy định.  

 

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC: 

Quy định 2.3.7 

Biểu tượng RMF  

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)50 để đánh giá 

rủi ro, nhằm hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm 

cả cách thức các yêu tố gây rủi ro làm tăng rủi ro tăng tác với động 

vật hoang dã51, và bất kỳ tác động tiêu cực nào đối với động vật 

hoang dã. Kết quả đánh giá sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần thiết 

để giảm thiểu rủi ro gây ra các tác động tiêu cực lên động vật hoang 

dã. Kết quả đánh giá còn cho biết các chỉ số để giám sát tính hiệu quả 

của biện pháp. 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt 

động của UoC):   

- Các loài cảm thấy hứng thú với hoạt động nuôi trồng và muốn 

tiếp cận trại nuôi  

- Các quần thể động vật có vú, cá mang tấm, chim hoặc bò sát 

trong khu vực 

- Nhiều người sử dụng thiết bị âm thanh trong khu vực 

- Quần thể các loài bị đe dọa và cần được bảo vệ chồng lấn với 

khu vực hoạt động của UoC 

- Luật pháp và quy định không nghiêm ngặt, hoặc hiệu quả thực 

thi pháp luật kém  

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt 

động UoC):  

-     Sử dụng thức ăn chăn nuôi 

- Hệ thống nuôi trồng mở ngoài trời 

- Hoạt động nuôi trồng trong thủy vực tự nhiên 

- Các biện pháp ngăn chặn không đủ hiệu quả/không được duy 

trì thường xuyên 

Quy định 2.3.8 

Biểu tượng RMF  

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn biện pháp và chỉ số quan 

trắc, qua đó phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi 

dành cho động vật hoang dã, dựa trên mức độ rủi ro đã được xác 

định qua quá trình đánh giá theo quy định 2.3.7. 

Quy định 2.3.9 

Biểu tượng RMF  

Triển khai: 

a) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi (được phát 

triển theo quy định 2.2.9), UoC phải triển khai các biện pháp 

cần thiết (phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro) để:   

 
50 Liên kết đến ứng dụng RMF; đang được hoàn thiện 
51 Trong tiêu chí này, động vật hoang dã đề cập đến các loài bị đe dọa và cần được bảo vệ, cũng như các loài cá mang tấm, 
chim, hoặc bò sát, trừ vật hại. 
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• giảm thiểu tương tác với động vật hoang dã 

• ngăn chặn động vật hoang dã 

• sử dụng các biện pháp không gây sát thương trước 

các biện pháp gây sát thương 

• đảm bảo rủi ro gây tử vong của động vật hoang dã 

được duy trì ở mức thấp 

 

b) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

triển khai các chỉ số quan trắc (được phát triển theo quy định 

2.3.8) để giảm thiểu rủi ro và duy trì rủi ro ở mức thấp (thời 

gian và tần suất giám sát sẽ tùy thuộc vào từng biện pháp 

được xác định trong RMP). 

 

c) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

thường xuyên thực hiện các công việc sau:  

• Xem xét và sửa đổi RMP dựa trên kết quả giám sát 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

trong (ví dụ, hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

ngoài (ví dụ, biến đổi khí hậu) 

 

 

Quy định về báo cáo thông tin 

Quy định 2.3.10 

Biểu tượng công 

bố  

UoC phải công bố52 tỷ lệ tử vong của động vật hoang dã hằng năm 

Quy định 2.3.10 

Biểu tượng báo 

cáo  

UoC phải báo cáo thường niên cho ASC về tỷ lệ tử vong của động vật 

hoang dã theo nội dung tại Phụ lục 2 và sử dụng mẫu báo cáo được 

cung cấp trên trang web của ASC.  

 

  

 
52 Thông qua trang web của UoC hoặc các trang web công khai khác.  
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Tiêu chí 2.4 - UoC tránh nuôi các loài ngoại lai mới  

 

Phạm vi tiêu chí 2.4 – Tất cả UoC 

 

Cơ sở lý luận – Việc nuôi trồng loài ngoại lai53 cần được đặc biệt quan tâm, nhất là trong 

trường hợp thủy sản nuôi xổng thoát, xâm nhập vào môi trường tự nhiên và thích nghi với 

môi trường mới. Phụ thuộc vào đặc điểm sinh học của loài ngoại lai và hệ sinh thái, mức độ 

nghiêm trọng của việc nuôi trồng loài ngoại lai là rất khác nhau54, từ không gây hại cho đến 

gây hại nghiêm trọng nếu loài ngoại lai trở thành loài ngoại lai xâm lấn. Các loài ngoại lai có 

thể ảnh hưởng các loài bản địa thông qua việc săn mồi, cạnh tranh thức ăn và môi trường 

sống, tạp giao hoặc phát tán mầm bệnh.  

 

Ngành nuôi trồng thủy sản trên toàn thế giới có một lịch sử lâu dài về việc nuôi trồng thủy 

sản bên ngoài môi trường sống tự nhiên của chúng. Ví dụ như nuôi cá hồi cầu vồng 

(Oncorhynchus mykiss, loài bản địa ở khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương), cá rô phi sông 

Nile (Oreochromis niloticus, loài bản địa của hệ thống sông Nile và rộng hơn là khu vực 

châu Phi nhiệt đới), hàu Thái Bình Dương (Magallana gigas, loài bản địa ở Tây Thái Bình 

Dương), tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei, loài bản địa ở Đông Trung và Đông Nam 

Thái Bình Dương) và cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar, loài bản địa ở Bắc Đại Tây 

Dương). 

 

Đi cùng với sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản là rủi ro du nhập thêm các loài 

ngoại lai vào các vùng sản xuất. Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều loài được nuôi trồng trong 

một thời gian dài đã xổng thoát ra bên ngoài, thích nghi với môi trường mới và hình thành 

quần thể trong tự nhiên. Do đó, trại nuôi cần thực hành nuôi trồng một cách có trách nhiệm 

bằng cách tránh du nhập các loài ngoại lai, trừ trường hợp các loài đó đã thích nghi với môi 

 
53 Ngoại lai: xem danh sách định nghĩa 
54 Jeschke JM, Bacher S, Blackburn TM, Dick JT, Essl F, Evans T, Gaertner M, Hulme PE, Kühn I, Mrugała A, Pergl J, Pyšek 
P, Rabitsch W, Ricciardi A, Richardson DM, Sendek A, Vilà M, Winter M, Kumschick S. Defining the impact of non-native 
species. Conserv Biol. 2014 Oct;28(5):1188-94. doi: 10.1111/cobi.12299. Epub 2014 Apr 29. PMID: 24779412; PMCID: 
PMC4282110. 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Điều kiện 4 của Quy định 2.4.1 được chuyển từ "hệ thống ngăn vật nuôi xổng thoát" 

thành "hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn khép kín hoàn toàn..." Mục đích của việc 

thay đổi từ ngữ là để làm rõ yêu cầu và tránh diễn giải nhiều ở phần chú thích của Tiêu 

chuẩn. Vì mục đích của điều kiện này là chỉ cho phép nuôi các loài ngoại lai trong hệ 

thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn, nên điều kiện đã được làm rõ bằng cách trực tiếp 

thay đổi từ ngữ của quy định.  

 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Các tiêu chuẩn ASC hiện tại cho phép nuôi các loài ngoại lai, nhưng áp dụng các điều 

kiện khác nhau tùy theo tiêu chuẩn cụ thể cho từng loài. ASC hiểu rằng tác động của 4 

điều kiện mới được thêm vào Quy định 2.4.1 sẽ khác nhau đối với mỗi UoC, do vậy 

ASC mong nhận được ý kiến đóng góp của các bên liên quan về các điều kiện được liệt 

kê trong quy định, nhất là điều kiện thứ tư. 
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trường tự nhiên trước năm 2010, được sản xuất thương mại trước năm 2010 hoặc được 

nuôi trong hệ thống có khả năng ngăn vật nuôi xổng thoát. Năm 2010 là năm tham chiếu vì 

đây là năm phát hành Tiêu chuẩn ASC đầu tiên. Ngoài việc cá ở giai đoạn trưởng thành 

xổng thoát, việc trứng hay ấu trùng xổng thoát cũng có thể để lại rủi ro thủy sản nuôi phát 

triển ngoài môi trường tự nhiên. Việc xổng thoát của trứng hay ấu trùng xảy ra khi các loài 

có khả năng sinh sản trong quá trình nuôi thương phẩm55  hoặc qua việc các loài phóng 

thích giao tử từ trại ươm giống56. 

 

Mục đích – Trại nuôi không nuôi các loài ngoại lai – loài có khả năng hình thành loài mới 

trong khu vực. 

 

Quy định: 

Quy định 2.4.1 UoC chỉ được thả giống57 ngoại lai nếu đáp ứng ít nhất một trong các 

điều kiện sau:  

1) loài đã tồn tại trong (các) quần thể hoang dã được hình thành trong 

khu vực nuôi từ năm 201058;  

2) loài đã được sản xuất thương mại rộng rãi59 trong khu vực nuôi trước 

năm 2010  

3) nguồn giống có độ vô sinh cao60 hoặc không thể phát triển thành các 

quần thể hoang dã;  

4) loài được nuôi trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn khép 

kín hoàn toàn61. 

 

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC – loài ngoại lai và loài xâm lấn: 

Quy định 2.4.2 Nếu một loài được xem là loài xâm lấn trong khu vực, thì UoC cần sử 

dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)62 để xác định yếu tố gây rủi 

ro xổng thoát.  

 

  

 
55 Uglem, Ingebrigt & Knutsen, Øyvind & Kjesbu, Olav & Hansen, Øyvind & Mork, Jarle & Bjorn, Pal & Varne, Rebekka & 
Nilsen, Rune & Ellingsen, Ingrid & Dempster, Tim. (2012). Extent and ecological importance of escape through spawning in 
sea-cages for Atlantic cod. Aquaculture Environment Interactions. 3. 33-49. 10.3354/aei00049. 
56 Uglem, Ingebrigt & Knutsen, Øyvind & Kjesbu, Olav & Hansen, Øyvind & Mork, Jarle & Bjorn, Pal & Varne, Rebekka & 
Nilsen, Rune & Ellingsen, Ingrid & Dempster, Tim. (2012). Extent and ecological importance of escape through spawning in 
sea-cages for Atlantic cod. Aquaculture Environment Interactions. 3. 33-49. 10.3354/aei00049. 
57 Bao gồm các loài được thả cùng với cá nuôi phục vụ mục đích như kiểm soát ký sinh trùng.  
58 Năm (2010) là năm phát hành Tiêu chuẩn ASC đầu tiên. 
59 Sản xuất thương mại rộng rãi: xem danh sách định nghĩa. 
60 Độ vô sinh cao đạt được khi: 1)> 98% thể tam bội sinh sản vô tính, 2) sự di cư của tế bào mầm bị gián đoạn và 3) chỉnh 
sửa gene (CRISPR).  
61 RAS khép kín hoàn toàn: xem danh sách định nghĩa.  
62 Liên kết đến ứng dụng RMF; đang được hoàn thiện  
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Tiêu chí 2.5 – Xổng thoát 

 
Phạm vi tiêu chí 2.5 – tất cả hệ thống nuôi trồng ngoại trừ hệ thống nuôi tuần hoàn khép kín 

hoàn toàn63, tất cả nhóm loài ngoại trừ thân mềm hai mảnh vỏ và bào ngư. 

 

Cơ sở lý luận – Hiện tượng thủy sản nuôi xổng thoát có thể là do hệ thống có cấu trúc yếu 

hoặc bị hư hại, do lỗi của con người hoặc do sự biến. Hiện tượng xổng thoát không chỉ gây 

thiệt hại kinh tế cho đơn vị nuôi trồng mà còn gây ra các rủi ro về sinh thái, mầm bệnh và di 

truyền cho các quần thể và hệ sinh thái động vật hoang dã. Do đó, cần giảm thiểu tình trạng 

thủy sản nuôi xổng thoát, giảm càng nhiều càng tốt.  

 

Không phải sự cố xổng thoát nào cũng tác động tiêu cực đến môi trường. Tác động tiêu cực 

hay không là do 1) khả năng tồn tại, tái sinh sản, thích nghi hoặc phát tán của thủy sản nuôi 

xổng thoát, 2) tần suất xổng thoát (xổng thoát hàng loạt và xổng thoát lượng nhỏ, kéo dài), 

3) số lần xổng thoát, 4) loài ngoại lai hay loài có cấu trúc di truyền khác với loài bản địa, 5) 

 
63 Hệ thống nuôi tuần hoàn khép kín hoàn toàn: xem danh sách định nghĩa.  

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Các Tiêu chuẩn ASC hiện tại tiếp cận sự cố xổng thoát bằng các biện pháp quản lý, một 

số Tiêu chuẩn có bổ sung thêm ngưỡng xổng thoát. Biện pháp quản lý thì nhất quán giữa 

các Tiêu chuẩn, nhưng ngưỡng xổng thoát thì lại không (300 psc, 4%, 6%), do đó gây khó 

khăn trong quá trình hợp nhất các Tiêu chuẩn riêng. 

 

Khi tổ chức vòng tham vấn vào mùa xuân năm 2021, ASC đưa ra ba câu hỏi liên quan 

đến phạm vi để làm rõ giá trị của biện pháp kiểm soát ngưỡng giống thả nuôi. Các câu hỏi 

này giúp cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng các Quy định tiếp theo. 

 

Dựa trên ý kiến đóng góp cho vòng tham vấn, có thể thấy các bên liên quan hiểu được 

khó khăn trong việc đếm đúng số lượng thủy sản nuôi, nhưng đồng tình với đếm số lượng  

giống thả (đầu vào so với đầu ra) và thấy cần có các ngưỡng xổng thoát. 

 

Về ngưỡng xổng thoát, các đề xuất sau được đưa ra: 

 

I. Quy định 2.5.1; Các trại nuôi lồng bè được phép có 1 sự cố xổng thoát hàng loạt 

mỗi 9 năm và/hoặc 1 chu kỳ nuôi trồng có sự cố xổng thoát lượng nhỏ & kéo dài 

mỗi 9 năm. Cả sự cố xổng thoát hàng loạt và xổng thoát lượng nhỏ kéo dài đều 

được định nghĩa là tổng lượng xổng thoát > 4% lượng giống thả. Các trại nuôi 

không nuôi lồng bè không đủ điều kiện để được tính vào trường hợp ngoại lệ trên, 

bởi vì các hệ thống nuôi này phải có các biện pháp kiểm soát giống hiệu quả.  

II. Quy định 2.5.2; Tổn thất không tính được phải giảm xuống 1% trong chu kỳ 9 năm. 

Quy định này chấp nhận trường hợp số lượng tổn thất cao và dao động ở giai 

đoạn đầu, nhưng phải giảm 1% trước năm thứ 9.  

 

ASC mong muốn nhận thêm ý kiến đóng góp về các đề xuất này, bên cạnh các Quy định 

được đề xuất khác trong Tiêu chí này. 
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mối liên hệ giữa sự cố xổng thoát và quần thể hoang dã, và 6) độ nhạy cảm của hệ sinh thái 

địa phương và các quần thể động vật hoang dã. 

 

Ngoài việc cá ở giai đoạn trưởng thành xổng thoát, việc trứng hay ấu trùng xổng thoát cũng 

có thể để lại rủi ro thủy sản nuôi phát triển ngoài môi trường tự nhiên. Việc xổng thoát của 

trứng hay ấu trùng xảy ra khi các loài có khả năng sinh sản trong quá trình nuôi thương 

phẩm64 hoặc qua việc các loài phóng thích giao tử từ trại ươm giống65. Tiêu chí 2.4 đề cập 

việc nuôi trồng loài ngoại lai. 

 

Mục đích – Trại nuôi giảm thiểu tình trạng thủy sản nuôi xổng thoát. 

 

Quy định: 

Quy định 2.5.1 Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với loài cá có vây  

UoC không được để xảy ra sự cố xổng thoát hàng loạt66 hoặc xổng thoát 

lượng nhỏ kéo dài67; chỉ hệ thống nuôi lồng bè là được phép  

- có tối đa một (1) sự cố xổng thoát hàng loạt mỗi chín (9) năm 68, 

hoặc 

- có tối đa một (1) chu kỳ sản xuất xảy ra sự cố xổng thoát lượng 

nhỏ kéo dài mỗi chín (9) năm69, trừ trường hợp việc xổng thoát 

tiềm ẩn rủi ro cao được xác định thông qua RMF theo quy định 

2.5.6 – 2.5.8.  

Quy định 2.5.2 Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với loài cá có vây  

UoC phải giảm70 số lượng tổn thất không tính được, bằng cách giảm số 

lượng thủy sản nuôi xổng thoát và cải thiện tính chính xác của phương 

pháp đếm, sao cho khi tính số lượng thu hoạch thực tế, thì số lượng tổn 

thất giống không tính được là 1%, chu kỳ là 9 năm.  

Quy định 2.5.3 UoC phải tuân theo ngưỡng tối thiểu về tỷ lệ cá đực hoặc cá vô sinh 

(Phụ lục 1), ngưỡng này được thiết lập theo từng loài. 

Quy định 2.5.4 UoC không được thả thủy sản nuôi ốm yếu, dị dạng hoặc sắp chết ra môi 

trường. 

Quy định 2.5.5 UoC không được thả giống động vật biến đổi gene. 

 

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC: 

 
64 Uglem, Ingebrigt & Knutsen, Øyvind & Kjesbu, Olav & Hansen, Øyvind & Mork, Jarle & Bjorn, Pal & Varne, Rebekka & 
Nilsen, Rune & Ellingsen, Ingrid & Dempster, Tim. (2012). Extent and ecological importance of escape through spawning in 
sea-cages for Atlantic cod. Aquaculture Environment Interactions. 3. 33-49. 10.3354/aei00049. 
65 Somarakis, S. & Pavlidis, Michail & Saapoglou, Christina & Tsigenopoulos, Costas & Dempster, Tim. (2013). Evidence for 
‘escape through spawning’ in large gilthead sea bream Sparus aurata reared in commercial sea-cages. Aquaculture 
Environment Interactions. 3. 135–152. 10.3354/aei00057. 
66 Sự cố xổng thoát hàng loạt: xem danh sách định nghĩa. 
67 Xổng thoát lượng nhỏ & kéo dài: xem danh sách định nghĩa.  
68 Áp dụng kể từ tháng 9 năm 2024, kể từ ngày Tiêu chuẩn trại nuôi ASC có hiệu lực. Nói cách khác, các đơn vị nuôi trồng đã 
được cấp chứng nhận ASC chỉ được để xảy ra tối đa 1 sự cố xổng thoát hàng loạt trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 - 
tháng 8/2033, tối đa 1 sự cố xổng thoát hàng loạt từ tháng 9/2033 - tháng 8/2042, v.v. Các đơn vị nuôi trồng đang yêu cầu cấp 
chứng nhận chỉ được để xảy ra tối đa 1 sự cố xổng thoát hàng loạt trong khoảng thời gian kể từ ngày ra thông báo kiểm toán 
đầu tiên đến tháng 8/2033, tối đa 1 sự cố xổng thoát hàng loạt từ tháng 9/2033 - tháng 8/2042, v.v. 
69 Áp dụng kể từ tháng 9 năm 2024, kể từ ngày Tiêu chuẩn trại nuôi ASC có hiệu lực. Khung thời gian tương tự như khung thời 
gian được áp dụng sự cố xổng thoát hàng loạt.  
70 Sự cố tử vong hàng loạt xảy ra trong năm trước/chu kỳ sản xuất trước sẽ không được tính vào quá trình cải thiện số lượng 
tổn thất không tính được ở năm sau/chu kỳ sản xuất sau, theo như quy định này. 
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Quy định 2.5.6 

Biểu tượng RMF  

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)71 để đánh giá 

rủi ro, nhằm hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm cả 

cách thức các yêu tố gây rủi ro làm tăng: 

- rủi ro xảy ra xổng thoát 

- rủi ro gây hại do thủy sản nuôi xổng thoát ra môi trường. 

Kết quả đánh giá sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần thiết để giảm thiểu 

rủi ro gây ra các tác động tiêu cực lên động vật hoang dã. Kết quả 

đánh giá còn cho biết các chỉ số để giám sát tính hiệu quả của biện 

pháp. 

 

Rủi ro xảy ra xổng thoát 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt 

động của UoC) – rủi ro xảy ra xổng thoát:  

- Động vật săn môi trong vùng lân cận  

- Các sự kiện thời tiết cực đoan 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt 

động UoC) – rủi ro xảy ra xổng thoát: 

- Hệ thống nuôi trồng 

- Đặc điểm của loài (bao gồm cả khả năng sinh sản không kiểm 

soát) 

- Cơ sở hạ tầng bị hư hại (các hoạt động bảo trì, di chuyển) 

- Lưới chắn, màn chắn hoặc các hàng rào ngăn chặn xổng thoát 

khác có kích thước không phù hợp 

- Sai sót trong quá trình vận hành 

 

Rủi ro gây hại do thủy sản nuôi xổng thoát  

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt 

động của UoC) – rủi ro gây hại do thủy sản nuôi xổng thoát: 

- Thủy sản nuôi xâm lấn môi trường tự nhiên (tồn tại, thích nghi 

và phát tán) 

- Cấu trúc di truyền của thủy sản nuôi (bản địa, ngoại lai, nguy cơ 

lai tạo và chuyển gene vào cá thể khác) 

- Gần các quần thể hoang dã dễ bị tổn thương (cạnh tranh, lai 

giống) 

- Gần các hệ sinh thái dễ bị tổn thương 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt 

động UoC) – rủi ro gây hại do thủy sản nuôi xổng thoát: 

- Thủy sản nuôi trưởng thành (vô sinh so với sinh sản trong quá 

trình nuôi thương phẩm) 

- Tiền sử bệnh/ tỷ lệ hiện mắc của thủy sản nuôi 

Quy định 2.5.7 

Biểu tượng RMF  

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn biện pháp và chỉ số quan 

trắc, qua đó phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi 

dành cho sự cố xổng thoát, dựa trên mức độ rủi ro đã được xác định 

 
71 Liên kết đến ứng dụng RMF: đang được phát triển  
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qua quá trình đánh giá theo quy định 2.5.6. 

Quy định 2.5.8 

Biểu tượng RMF  

Triển khai: 

a) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi (được phát 

triển theo quy định 2.5.7), UoC phải triển khai các biện pháp 

cần thiết (phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro) để, 

a. giảm thiểu rủi ro xảy ra xổng thoát: 

• bảo trì cơ sở hạ tầng có chức năng ngăn chặn xổng 

thoát  

• giám sát cơ sở hạ tầng để phát hiện rủi ro xổng thoát 

• đề ra các quy trình ứng phó xổng thoát, bao gồm cả việc 

bắt lại nếu pháp luật yêu cầu 

• đánh giá nguyên nhân khi không tính được số lượng 

thủy sản nuôi và thực hiện các biện pháp khắc phục  

b. để ngăn chặn sự cố xổng thoát khi rủi ro gây hại ở mức 

trung bình hoặc cao: 

• không áp dụng ngoại lệ theo quy định 2.5.1 và 2.5.2 

b) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

triển khai các chỉ số quan trắc (được phát triển theo quy định 

2.5.7) để giảm thiểu rủi ro và duy trì rủi ro ở mức thấp (thời 

gian và tần suất giám sát sẽ tùy thuộc vào từng biện pháp 

được xác định trong RMP). 

 

c) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

thường xuyên thực hiện các công việc sau: 

• Xem xét và sửa đổi RMP dựa trên kết quả giám sát 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

trong (ví dụ, hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

ngoài (ví dụ, biến đổi khí hậu) 

 

 

Yêu cầu về công bố và báo cáo thông tin 

Quy định 2.5.9 

Biểu tượng công 

bố  

Đang được hoàn thiện, bao gồm quy định 8.1 từ Tiêu chuẩn cá hồi 

nước ngọt, Phần 8.  

UoC trước hết phải thông báo công khai về sự cố xổng thoát hàng 

loạt trong vòng ba (3) ngày kể từ khi phát hiện sự cố. 

Quy định 2.5.10 

Biểu tượng công 

bố  

UoC phải công bố72 tất cả thông tin liên quan73 đến sự cố xổng thoát 

hàng loạt trong vòng một (1) tháng sau sự cố. 

 
72 Thông qua trang web của UoC. 
73 Các thông tin liên quan đến sự cố xổng thoát hàng loạt ít nhất phải bao gồm: ngày xảy ra sự kiện, lý do xổng thoát, số lượng 
và kích thước ước tính của cá xổng thát, phân tích nguyên nhân gốc rễ và (các) hành động khắc phục đã được thực hiện (bao 
gồm cả việc bắt lại nếu pháp luật yêu cầu), ngày báo cáo với cơ quan chức năng (nếu có). 
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Quy định 2.5.11 

Biểu tượng báo 

cáo 

UoC phải thông báo cho ASC (Phụ lục 2) và CAB về sự cố xổng 

thoát hàng loạt trong vòng ba (3) ngày kể từ khi phát hiện sự cố, và 

báo cáo cho ASC (Phụ lục 2) và CAB thông tin liên quan trong vòng 

một (1) tháng kể từ khi phát hiện sự cố. 

Quy định 2.5.12 

Biểu tượng công 

bố 

UoC phải công bố số lượng giống không tính được74. 

 

Quy định 2.5.13 

Biểu tượng báo 

cáo  

UoC phải báo cáo cho ASC số lượng giống không tính được75, theo 

nội dung tại Phụ lục 2 và sử dụng mẫu báo cáo được cung cấp trên 

trang web của ASC. 

  

 
74 Công thức (áp dụng cho cá có vây) 

- Số lượng giống không tính được = số lượng giống (+/- 2%) – số lượng thu hoạch (+/- 2%) – số lượng tử vong (+2%).  
75 Công thức (áp dụng cho cá có vây)  

- Số lượng giống không tính được = số lượng giống (+/- 2%) – số lượng thu hoạch (+/- 2%) – số lượng tử vong (+2%). 
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Tiêu chí 2.6 - Tác động đến vùng đáy 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng & nội dung quan trọng cần xem xét 

Tiêu chí này đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Tổ công tác kỹ thuật (TWG) do ASC 

thành lập. TWG đang đề xuất sửa đổi các yêu cầu về chỉ thị đo lường đối với hệ thống 

nuôi trồng nước mặn (lồng bè và hệ thống nuôi treo đối với các loài thân mềm). Đối với 

hệ thống nuôi trồng nước ngọt, TWG đề xuất giữ nguyên các yêu cầu hiện tại đối với hệ 

thống xả thải vào sông (tức là khảo sát động vật không xương sống cỡ lớn ở thủy vực 

nhận nước thải tại hạ nguồn và thượng nguồn của điểm xả thải). Đối với các hệ thống xả 

thải vào hồ và hồ chứa, TWG đã tìm ra một số yếu tố cốt lõi trong phương pháp tiếp cận 

được đề xuất, nhưng việc nghiên cứu vẫn đang được tiến hành. ASC mong muốn, thông 

qua vòng tham vấn cộng đồng, nhận thêm ý kiến đóng góp của các bên liên quan về chỉ 

thị đo lường được đề xuất cho hệ thống nuôi trồng nước mặn và phương pháp tiếp cận 

được đưa cho hệ thống nuôi trồng nước ngọt. TWG sẽ xem xét ý kiến đóng góp để đưa 

ra đề xuất cuối cùng cho Tiêu chí 2.6: Tác động đến vùng đáy. 

 

Hệ thống nuôi lồng bè trên biển: 

Yêu cầu về chỉ thị đo lường được đề xuất cho hệ thống nuôi lồng bè trên biển khác với 

yêu cầu hiện tại ở điểm: yêu cầu được sửa đổi sẽ dựa trên phương pháp lấy mẫu ba bậc. 

Phương pháp tiếp cận này được đề ra nhằm làm giảm gánh nặng tuân thủ cho trại nuôi; 

đồng thời nâng cao hiểu biết của trại nuôi về các tác động đến hệ sinh thái vùng đáy. Đối 

với phương pháp tiếp cận này, trại nuôi sẽ phân tích sinh vật vùng đáy một cách kỹ lưỡng 

hơn nếu kết quả ban đầu ở Bậc 1 hoặc Bậc 2 không thỏa ngưỡng đã thiết lập. Ngược lại, 

nếu trại nuôi đã thỏa ngưỡng được thiết lập cho Bậc 1 hoặc Bậc 2 thì không cần phải 

phân tích bổ sung theo Bậc 3. Sử dụng phương pháp như vậy, tiêu chuẩn sẽ giúp giảm 

thiểu sức ép cho các trại nuôi có năng lực quản lý tốt. Chương trình lấy mẫu yêu cầu các 

trạm giám sát phải được lập trong ba vùng giám sát Tình trạng chất lượng sinh thái 

(Ecological Quality Status, EQS) và tại các điểm nuôi “tham chiếu” quanh trại nuôi. Một 

loạt chỉ thị phi sinh học và sinh học đã được lựa chọn làm biến đại diện (proxy) trong việc 

phân loại EQS của trại nuôi mở ngoài trời. 

 

Phương pháp tiếp cận theo bậc sử dụng phép đo tổng lượng sulfide tự do (S2-) làm chỉ thị 

sơ cấp để theo dõi tác động của tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ lên môi trường 

sống, tính đa dạng sinh học và chức năng hệ sinh thái vùng đáy. Mặc dù phương pháp 

chuẩn để đo S2- trong trầm tích bề mặt đáy là điện cực chọn lọc ion (Ion-Selective 

Electrode, ISE) do phương pháp này tương đối đơn giản hơn so với các phương pháp 

khác, nhiều người cho rằng phương pháp ISE có khả năng phân tích kém. Do vậy, ở yêu 

cầu được sửa đổi, kỹ thuật quang phổ UV (S2-
UV) đã được đề xuất. 

 

Ở một số tiêu chuẩn giám sát quốc tế về tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ ở vùng 

đáy, chỉ thị mà các tiêu chuẩn này đưa ra có thể đã bằng hoặc thậm chí vượt mục tiêu mà 

ASC đề ra trong yêu cầu được sửa đổi. Do vậy, các đơn vị vận hành có thể linh hoạt gửi 

chương trình giám sát sinh vật vùng đáy do người dùng thiết lập, theo đó chương trình 

này được xác định là nằm ngoài các yêu cầu được sửa đổi của ASC. Sau khi đánh giá 

nội bộ và lấy ý kiến chuyên gia, ASC sẽ xác định liệu chương trình giám sát do người 

dùng thiết lập có đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ASC hay không. Tuy nhiên, các 

đơn vị vận hành được khuyến khích áp dụng hệ thống giám sát nhiều bậc – hệ thống này 
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giải quyết được tất cả yêu cầu bắt buộc đối với việc giám sát tình trạng gia tăng nồng độ 

chất hữu cơ ở vùng đáy, còn chương trình giám sát do người dùng thiết lập chỉ được 

chấp nhận trong một số trường hợp ngoại lệ và có đầy đủ thông tin. 

 

Hệ thống nuôi treo loài thân mềm trên biển: 

Các yêu cầu được sửa đổi đối với việc giám sát trại nuôi nuôi các loài thân mềm có nhiều 

điểm tương đồng với các yêu cầu của hệ thống nuôi lồng bè; ngoại trừ các yêu cầu được 

sửa đổi nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lấy mẫu để phát hiện tác động của tình 

trạng gia tăng nồng độ hữu cơ bên trong ranh giới trại nuôi thay vì lấy mẫu ở khu vực lân 

cận lồng cá. Các yêu cầu được sửa đổi cũng sử dụng phương pháp lấy mẫu và phân tích 

theo bậc. Bậc 1 bao gồm sàng lọc nhanh EQS của sinh vật đáy bằng cách sử dụng các 

chỉ thị địa hóa mang tính thực tế cao, gần với thời gian thực (S2- và Eh) trong một không 

gian hạn chế. Việc lấy mẫu với quy mô lớn hơn ở Bậc 2 để phân tích các chỉ thị như trên 

chỉ được tiến hành khi kết quả ở Bậc 1 cho thấy trại nuôi không tuân thủ các yêu cầu 

được sửa đổi của ASC. Các bước lấy mẫu Bậc 3 tương tự như Bậc 2, nhưng chỉ sử dụng 

tối thiểu 3 chỉ thị sinh học. Việc lấy mẫu ở Bậc 3 này chỉ được tiến hành khi kết quả ở Bậc 

2 cho thấy trại nuôi không tuân thủ. Các bước lấy mẫu theo yêu cầu được sửa đổi sử 

dụng phương pháp lấy mẫu “dốc xuống”, tức là mẫu đáy biển được lấy tại 7 trạm cách 

nhau 10 m dọc theo các đường cắt băng qua ranh giới trại nuôi. Bậc 1 sử dụng một 

đường cắt dọc theo hướng chính của dòng hải lưu. Mẫu bậc 2 và 3 được tiến hành tại ba 

đường cắt vuông góc bổ sung. Nếu ranh giới của trại nuôi tiếp giáp với một trại nuôi khác, 

thì có thể chuyển dời các đường cắt bổ sung sao cho đường cắt băng qua cả hai trại nuôi 

và điểm tham chiếu. 

 

Giống như các yêu cầu đối với hệ thống nuôi lồng bè trên biển, các đơn vị nuôi loài thân 

mềm trên biển cũng có thể linh hoạt gửi chương trình giám sát sinh vật vùng đáy do 

người dùng thiết lập, theo đó chương trình này được xác định là nằm ngoài các yêu cầu 

được sửa đổi của ASC. 

 

Để biết thêm thông tin về cơ sở lý luận của TWG khi sửa đổi các yêu cầu về chỉ thị đo 

lường đối với hệ thống nuôi trồng nước mặn, vui lòng tham khảo “Sách trắng về tiêu 

chuẩn tác động của nuôi trồng thủy sản lên môi trường sống, tính đa dạng sinh học và 

chức năng hệ sinh thái vùng đáy”. 

 

Hệ thống nuôi trồng nước ngọt xả thải ra sông: 

TWG đề xuất giữ nguyên các yêu cầu hiện hành đối với hệ thống xả thải ra sông (tức là 

khảo sát động vật không xương sống có thể quan sát bằng mắt thường ở thủy vực nhận 

nước thả itại hạ nguồn và thượng nguồn của điểm xả thải).  

 

Hệ thống nuôi trồng nước ngọt xả thải vào hồ và hồ chứa – đang được hoàn thiện: 

TWG đề xuất sử dụng một phương pháp tương tự phương pháp được đề xuất cho hệ 

thống nuôi trồng nước mặn. Phương pháp bao gồm:  

• Lấy mẫu theo bậc và phân loại EQS; 

• Giám sát trực tiếp sinh vật vùng đáy; 

• Sử dụng các chỉ thị sinh học và phi sinh học.  

TWG mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bên liên quan về các yêu cầu này. 
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Phạm vi tiêu chí  2.6 – Tất cả UoC sử dụng hệ thống nuôi lồng bè trên biển, hệ thống nuôi 

treo loài thân mềm trên biển, các loài thân mềm hai mảnh vỏ khác và bào ngư76  

 

Cơ sở lý luận – Các hệ thống sản xuất nuôi trồng thủy sản được sử dụng phổ biến nhất 

đều thải ra nước thải chứa vật chất hữu cơ (ví dụ, phân, thức ăn thừa) và đôi khi là kim loại 

nặng (kim loại đồng rò rỉ từ lưới đã qua xử lý). Mặc dù cách thức xả thải có thể khác nhau 

(xả thải từ một đường dẫn duy nhật, hoặc xả thải theo nhiều đường và không bị hạn chế), 

nhưng tất cả đều có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến cấu trúc và chức năng của hệ sinh 

thái tiếp nhận chất thải. 

 

Khi chất hữu cơ lắng với tốc độ nhanh và vượt quá khả năng tiếp nhận chất thải của môi 

trường, thành phần hóa học và vật lý của trầm tích có thể bị thay đổi, qua đó gây tác động 

tiêu cực đến quần xã sinh vật vùng đáy và quần xã sinh vật sống trong trầm tích. Mức độ 

tác động phụ thuộc vào dòng vật chất hữu cơ thải ra từ điểm nuôi, đặc điểm của thủy vực và 

khả năng phân giải của quần xã vi sinh vật đáy. Nhưng nếu quản lý tốt và đảm bảo tốc độ 

lắng chất hữu cơ bằng tốc độ phân giải hiếu khí của vi sinh vật, thì có thể giảm thiểu tác 

động đến sinh vật đáy. 

 

Mục đích – Trại nuôi thường xuyên giám sát tình trạng gia tăng nồng độ hữu cơ dưới đáy 

biển qua các chỉ thị EQS – các chỉ thị này được sử dụng để phân loại cấu trúc và chức năng 

hệ sinh thái của khu vực quanh trại nuôi thành hai mức: chấp nhận được và không chấp 

nhận được. 

 

Tổng quan: 

 

Khi xây dựng Tiêu chuẩn trại nuôi ASC, ASC đã sửa đổi tiêu chí về tác động của trại nuôi 

đến hệ sinh thái vùng đáy. Mục đích của việc sửa đổi lần này là xác định các tiêu chí/quy 

định cần để giảm thiểu tác động của nuôi trồng thủy sản đến hệ sinh thái vùng đáy, tất cả hệ 

thống sản xuất chính77 xả thải vào tất cả loại nước đều được đưa ra xem xét. ASC đã thành 

lập một Tổ công tác kỹ thuật (TWG) để sửa đổi phương pháp tiếp cận hiện tại của Tiêu 

chuẩn ASC khi đánh giá tác động đến hệ sinh thái vùng đáy và đề xuất sửa đổi các tiêu 

chí/quy định cho phù hợp thông tin khoa học mới nhất và phương pháp hiệu quả nhất trong 

ngành nuôi trồng thủy sản.  

 

Đối với hệ thống nuôi trồng nước mặn, TWG có đề xuất các yêu cầu về chỉ thị đo lường 

trong hệ thống nuôi lồng bè trên biển và hệ thống nuôi treo đối với loài thân mềm (xem bên 

dưới). 

 

 
76 Cần giám sát tất cả trại nuôi bằng hệ thống nuôi treo loài thân mềm trên biển (động vật thân mềm được treo trên cọc, ở 
các độ sâu khác nhau). Tất cả các hoạt động nuôi loài thân mềm hai mảnh vỏ khác và bào ngư đều được miễn các yêu cầu 
giám sát, trừ trường hợp chúng được tiến hành trong các điều kiện sau: 
a) Độ sâu trung bình của nước ở vùng nuôi dưới triều nhỏ hơn 3m và tốc độ dòng chảy trung bình nhỏ hơn 10 cm/giây. 

Những điều kiện này cho thấy khả năng phân tán vật lý của chất cặn sinh học bị hạn chế. 
b) Khu vực nuôi nằm trong vùng phân bố tự nhiên của thảm cỏ biển hoặc trong ranh giới của khu vực được luật pháp địa 

phương bảo vệ. 
77 Hệ thống nuôi trồng chính bao gồm: lồng nuôi, nuôi treo/nuôi lơ lửng, nuôi trong hoặc trên đáy thủy vực và nuôi trên đất liền 
(hệ thống xả thải bằng một đường dẫn, ví dụ: ao, mương, hệ thống nuôi nước chảy và hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS)). 



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                  Page 43 of 178 

Đối với hệ thống nuôi trồng nước ngọt, TWG đã xây dựng hai đề xuất, một cho  hệ thống xả 

thải vào sông, và một cho hệ thống xả thải vào hồ và hồ chứa, đề xuất sau vẫn đang được 

hoàn thiện.  

 

• Đối với hệ thống nước ngọt xả thải ra sông, TWG đề xuất: 

o Giữ nguyên yêu cầu thực hiện khảo sát động vật không xương sống có thể quan 

sát bằng mắt thường ở thủy vực nhận nước thả itại hạ nguồn và thượng nguồn của 

điểm xả thải; 

o Giữ nguyên yêu cầu rằng kết quả khảo sát hạ nguồn cần phải giống hoặc tốt hơn 

khảo sát thượng nguồn (yêu cầu hiện tại của Tiêu chuẩn cá hồi nước ngọt và Tiêu 

chuẩn cá hồi - Phần 8, Yêu cầu đối với nhà cung cấp cá hồi non, xem thêm phương 

pháp luận trong Phụ lục II-C của Tiêu chuẩn cá hồi nước ngọt).  

 

• Đối với hệ thống nước ngọt xả thải vào hồ và hồ chứa, TWG đề xuất sử dụng một 

phương pháp tương tự phương pháp được đề xuất cho hệ thống nuôi trồng nước mặn. 

Phương pháp bao gồm các mục sau: 

o Giám sát hệ sinh thái vùng đáy; 

o Sử dụng chỉ thị sinh học và phi sinh học, trong đó có các chỉ thị đo lường mức độ 

gia tăng nồng độ chất hữu cơ, mà từ đó trại nuôi có thể đưa ra lựa chọn phù hợp 

nhất theo tình hình tại địa phương (ví dụ, trại nuôi có thể sử dụng các chỉ thị theo 

quy định địa phương nếu ASC đánh giá tốt các chỉ thị này, tức là ASC quyết định 

đưa vào danh sách ngưỡng chỉ thị bên dưới - Bảng 2); 

o Lấy mẫu theo bậc – phương pháp này giúp sàng lọc nhanh và giảm chi phí nếu sức 

khỏe sinh vật vùng đáy tốt, và yêu cầu đánh giá thêm chỉ thị sinh học trong không 

gian lớn hơn nếu kết quả sàng lọc nhanh ban đầu cho thấy rủi ro tiềm ẩn.  

o Thiết lập ngưỡng rõ ràng cho các chỉ thị sinh học, phi sinh học và loại EQS tương 

ứng – bao gồm EQS chấp nhận được và EQS không chấp nhận được, tùy vào 

từng vùng giám sát. 

 

TWG mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bên liên quan về các yêu cầu này. 

 

Quy định  

 

Quy định 

Quy định 2.6.1 UoC phải giám sát tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ ở vùng đáy 

theo chương trình giám sát sinh vật vùng đáy được nêu trong Phụ lục I. 

Quy định 2.6.2 UoC phải đảm bảo Tình trạng chất lượng sinh thái (EQS) của khu vực 

quanh trại nuôi nằm ở mức chấp nhận được, như được nêu trong Phụ 

lục I. 

Quy định 2.6.3 UoC phải báo cáo thường niên về EQS cho ASC theo nội dung tại Phụ 

lục 2 và sử dụng mẫu báo cáo được cung cấp trên trang web của ASC. 

 

Phụ lục I: Chương trình giám sát sinh vật vùng đáy  
 

Giới thiệu 
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Phụ lục này mô tả các yêu cầu chuẩn dùng cho chương trình giám sát sinh vật vùng đáy của 

ASC, nhưng cũng đưa ra một phương án tùy chọn dành cho chương trình giám sát sinh vật 

vùng đáy do người dùng thiết lập. 

 

Phần 1.1 – Hệ thống và phân loại tình trạng chất lượng sinh thái (EQS) 

Để đảm bảo các quyết định liên quan đến tác động của tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu 

cơ được đưa ra một cách nhất quán, Tình trạng chất lượng sinh thái (EQS) được phân loại 

dựa trên các yếu tố chất lượng phi sinh học và sinh học cụ thể - các yếu tố mô tả chung tình 

trạng sức khỏe/sinh thái quần xã sinh vật cỡ lớn sống trong trầm tích. Hệ thống phân loại 

Tình trạng chất lượng sinh thái (EQS) được báo cáo rộng rãi trong các tài liệu khoa học và 

hiện đang được sử dụng để thực hiện các đánh giá chất lượng trầm tích theo quy định ở 

nhiều quốc gia và làm cơ sở cho một số tiêu chuẩn ASC hiện tại (ví dụ, Tiêu chuẩn cá hồi). 

Tình trạng chất lượng sinh thái (EQS) được phân loại dựa trên các mô tả tiêu chuẩn của 

quần xã sinh vật cỡ lớn (Bảng 1). 

 

Phân loại EQS Định nghĩa 

Tình trạng rất 

tốt 

Không có hoặc rất ít xáo trộn: Độ phong phú và tính đa dạng loài cao, 

các loài nhạy cảm chiếm ưu thế. Không có các vi sinh vật gây bệnh cơ hội 

hoặc có nhưng số lượng không đáng kể. Các yếu tố chất lượng địa hóa 

cho thấy điều kiện hiếu khí, độc tính sulfide tự do thấp. 

Tình trạng tốt Xáo trộn nhẹ: Độ phong phú và tính đa dạng của các loài động vật không 

xương sống giảm nhẹ. Hầu hết các loài nhạy cảm vẫn tồn tại nhưng giảm 

nhẹ. Các vi sinh vật gây bệnh cơ hội vẫn có nhưng không đáng kể. Các 

yếu tố chất lượng địa hóa cho thấy điều kiện trầm tích hiếu khí, mức độ 

sunfide tự do tăng nhẹ. 

Tình trạng vừa 

phải 

Mức độ xáo trộn vừa phải: Độ phong phú và tính đa dạng của các loài 

động vật không xương sống giảm nhiều. Các loài nhạy cảm không nhiều 

hoặc không có. Các vi sinh vật gây bệnh cơ hội có sức chống chịu cao và 

vi sinh vật gây bệnh cơ hội bộ I tồn tại nhiều, chiếm ưu thế. Các yếu tố chất 

lượng địa hóa cho thấy điều kiện trầm tích hiếu khí, mức độ sunfide tự do 

tăng nhiều, có thể gây chết các loài nhạy cảm và không chuyển hóa. 

Tình trạng 

kém 

Mức độ xáo trộn nặng: Giá trị của các yếu tố chất lượng sinh học bị thay 

đổi nặng. Tính đa dạng của các loài nhạy cảm và không chuyển hóa giảm 

đáng kể, số lượng không nhiều hoặc không có. Các vi sinh vật gây bệnh cơ 

hội có sức chống chịu cao ít chiếm ưu thế hơn các vi sinh vật gây bệnh cơ 

hội bộ I. Các yếu tố chất lượng địa hóa cho thấy sự gia tăng đáng kể trong 

điều kiện hiếu khí và nồng độ sulfide – nồng độ độc với hầu hết các loài. 

Tình trạng rất 

kém 

Mức độ xáo trộn nghiêm trọng: Giá trị của các yếu tố chất lượng sinh 

học bị thay đổi nghiêm trọng, phần lớn quần xã sinh vật thường sống trong 

điều kiện không xáo trộn thì không còn tồn tại. Các vi sinh vật gây bệnh cơ 

hội bộ I chiếm ưu thế nhưng mức độ phong phú bị giảm đi rất nhiều. Các 

yếu tố chất lượng địa hóa cho thấy sự gia tăng nghiêm trọng nồng độ 

sulfide – nồng độ độc với tất cả loài. 
Bảng 1. Mô tả các tập hợp sinh vật cỡ lớn ở vùng đáy cho từng loại Tình trạng chất lượng sinh thái (EQS). 
 

Phần 1.2 – Ngưỡng chỉ thị về tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ và các loại EQS 

tương ứng 
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Để có thể diễn giải dữ liệu giám sát các chỉ thị phi sinh học hoặc sinh học về tình trạng gia 

tăng nồng độ chất hữu cơ, thì cần chia khoảng giá trị cho năm loại EQS (rất tốt, tốt, vừa phải, 

kém và rất kém) đã được mô tả ở Bảng 1. Bảng 2 sẽ xác định khoảng giá trị, tức là ngưỡng 

chỉ thị, cho các chỉ thị thường được sử dụng để đánh giá tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu 

cơ ở vùng đáy. 

 
Bảng 2. Các ngưỡng chỉ thị phi sinh học và sinh học cho từng loại EQS (Bảng 1). 

Các chỉ thị về tình trạng 

gia tăng nồng độ chất 

hữu cơ 

Loại EQS 

Tình 

trạng 

rất tốt 

Tình trạng 

tốt 

Tình trạng 

vừa phải 

Tình trạng 

kém 

Tình trạng 

rất kém 

Tổng sulfide tự do (S2-; µM)* 0  đến 75 75 đến 250 250 đến 500 500 đến 1100 > 1100 

Thế oxy hóa khử (EhNHE) >0 0 đến -100 -100 đến -150 <-150 

Độ phong phú (S%; %S tối 

đa) 
>80 50 đến 80 35 đến 50 15 đến 35 <15 

Vi sinh vật gây bệnh cơ hội 

(GrV; %) 
<20 20 đến 40 40 đến 60 60 đến 80 >80 

Tỷ lệ Rươi/Giáp xác 

(BPOFA)  
<0,031 

0,031 đến 

0,126 

0,126 đến 

0,187 
0,187 đến 0,237 >0,237 

Chỉ số sinh học biển của 

AZTI (AMBI) 
<1,2 1,2 đến 3,0 3,0 đến 3,9 3,9 đến 4,8 >4,8 

Chỉ số AMBI đa biến (M-

AMBI) 
>0,83 0,83 đến 0,59 0,59 đến 0,47 0,47 đến 0,35 <0,47 

Chất lượng môi trường 

sống đáy (BHQ) 
8 đến 15 6 đến 8 4 đến 6 2 đến 4 <2 

Độ phong phú đã được đơn 

giản hóa (S50) 
>16 11,7 đến 16 7,5 đến 11,7 5,4 đến 7,5 <5,4 

Chỉ số chất lượng vùng đáy 

(BQI) 
>16,0 12,0 đến 16,0 8,0 đến 12,0 4,0 đến 8,0 <4,0 

Chỉ số chất lượng vùng đáy 

(BQI-family) 
>20,8 9,2 đến 20,8 5,7 đến 9,2 1,9 đến 5,7 <1,9 

BENTIX >0,67 0,5 đến 0,67 0,42 đến 0,49 0,33 đến 0,41 <0,33 

Chỉ số chất lượng Na Uy 

(NQI1) 
>0,86 0,68 đến 0,86 0,43 đến 0,68 0,20 đến 0,43 <0,20 

Chỉ số độ nhạy cảm Na Uy 

(NSI) 
> 27,4 23,1 đến 27,4 18,8 đến 23,1 10,4 đến 18,8 < 10,4 

Chỉ số loài chỉ thị (ISI2012) >9,6 7,5 đến 9,6 6,2 đến 7,5 4,5 đến 6,2 <4,5 

Giai đoạn gia tăng nồng độ 

chất hữu cơ (ES) 
1 2 3 đến 4 4 đến 5 6 đến 7 

Tình trạng hiếu khí** Oxic A Oxic B Hypoxic A Hypoxic B Anoxic 

* Được đo bằng phương pháp đo quang phổ UV. 

** Chỉ nhằm mục đích tham khảo.  

 

Phần 1.3 – Quy mô không gian của các tác động đến hệ sinh thái vùng đáy và Khung 

quyết định tuân thủ 

 

A. Yêu cầu của chương trình giám sát sinh vật vùng đáy đối với hệ thống nuôi lồng bè 

trên biển: 
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o Vị trí lấy mẫu được thiết lập trong từng vùng trong tổng số ba vùng giám sát EQS 

(Bảng 3 - Vùng 1, 2 và 3) và tại các điểm nuôi “tham chiếu” quanh trại nuôi.  

 

Các vùng giám sát EQS áp dụng cho hệ thống nuôi cá lồng bè trên biển (Bảng 3) được thiết 

lập dựa trên: (1) sự phân bố không gian của tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ – được 

báo cáo trong các kết quả nghiên cứu trại nuôi cá có vây nước mặn, và (2) sự tương thích 

với các yêu cầu pháp lý ở các quốc gia sản xuất hàng đầu. 

 

Vùng giám sát EQS Khoảng cách đến trại nuôi EQS chấp nhận được 

Vùng hiệu ứng tối đa (Vùng 

1) 

≤ 30 m Đạt được EQS vừa phải trước 

khi đến ranh giới 30m 

Vùng chuyển tiếp (Vùng 2) 31 đến 100 m Đạt được EQS tốt trước khi 

đến ranh giới 100 m 

Vùng hiệu ứng trường xa 

(Vùng 3) 

101 đến 150 m Đạt được EQS rất tốt trước 

khi đến ranh giới 150 m 

Tham chiếu (Ref) 250 đến 1000 m  
Bảng 3: Chương trình giám sát sinh vật vùng đáy đối với hệ thống nuôi lồng bè trên biển - EQS ở mức chấp nhận được trong 

các vùng giám sát EQS khác nhau. 

B. Yêu cầu của chương trình giám sát sinh vật vùng đáy đối với hệ thống nuôi treo loài 

thân mềm trên biển78: 

 

o Vị trí lấy mẫu được thiết lập trong một vùng giám sát EQS (Bảng 4 - Trại nuôi) và 

tại các điểm nuôi “tham chiếu” bên ngoài trại nuôi. 

Vùng giám sát EQS Khoảng cách  EQS chấp 

nhận được 

Trại nuôi 0 đến 30 m bên trong ranh giới trại nuôi Vừa phải 

Tham chiếu (Ref) 10 đến 30 m bên ngoài ranh giới trại nuôi  
Bảng 4: Chương trình giám sát sinh vật vùng đáy đối với hệ thống nuôi treo loài thân mềm trên biển  - EQS ở mức chấp nhận 

được trong ranh giới trại nuôi. 

 

Phần 1.4 – Thời điểm lấy mẫu 

 

A. Thời điểm lấy mẫu - hệ thống nuôi lồng bè trên biển  

Chọn thời điểm lấy mẫu trong khoảng thời gian mà tác động lên hệ sinh thái vùng đáy là cao 

nhất (tức là trong trường hợp xấu nhất). Khoảng thời gian này có thể là khoảng thời gian 

lượng thức ăn cho ăn đạt đỉnh, lượng sinh khối đạt đỉnh, thời điểm thu hoạch, hoặc thời kỳ 

nước đạt nhiệt độ cao nhất – khi quá trình phân giải chất thải diễn ra nhanh nhất. Các trại 

nuôi phải cung cấp thông tin dự đoán thời điểm mà trại nuôi tác động lớn nhất đến hệ sinh 

thái vùng đáy. Dựa trên thông tin sơ bộ này, một trong các yêu cầu giám sát sau sẽ được áp 

dụng: 

• Việc lấy mẫu phải được tiến hành trong năm cuối cùng của mỗi chu kỳ sản và trong 

vòng 30 ngày sau khi lượng thức ăn cho ăn đạt đỉnh/lượng sinh khối đạt đỉnh. 

 
78 Căn cứ theo tiêu chí này, chương trình giám sát được áp dụng cho cả các loài thân mềm hai mảnh vỏ khác và bào ngư, bởi 
vì các loài này thuộc diện cần được giám sát tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ ở vùng đáy, xem thêm phạm vi tiêu chí. 
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• Trong trường hợp lượng thức ăn cho ăn/lượng sinh khối đạt đỉnh nhiều lần trong 

năm (bất kỳ năm nào), việc lấy mẫu phải được thực hiện trong vòng hai tuần kể từ 

thời điểm nước đạt nhiệt độ cao nhất (dựa theo ước tính hàng năm). 

• Trong trường hợp sinh khối duy trì ổn định79 trong những tháng trước thu hoạch, việc 

lấy mẫu sẽ được thực hiện trong vòng hai tuần kể từ ngày thu hoạch cuối cùng. 

B. Thời điểm lấy mẫu – hệ thống nuôi treo loài thân mềm trên biển 

Đối với trại nuôi một lứa, việc giám sát phải được tiến hành trong năm sản xuất cuối cùng, 

trong vòng 30 ngày sau khi lượng sinh khối đạt đỉnh. Trại nuôi có nhiều hơn một chu kỳ 

sản xuất (nhiều lứa, đồng nghĩa lượng sinh khối đạt đỉnh nhiều lần), thì phải làm khảo sát 

hằng năm, trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nước đạt nhiệt độ cao nhất (dựa theo ước 

tính hàng năm). 

 

Phần 1.5 – Phương pháp lấy mẫu theo bậc 

Chương trình giám sát sinh vật vùng đáy sử dụng phương pháp đánh giá theo bậc, trong đó 

số lượng vị trí lấy mẫu và mức độ phức tạp của việc phân tích mẫu sẽ tăng dần dựa trên rủi 

ro hoặc dữ liệu giám sát sơ bộ. Đơn vị vận hành trại nuôi có thể bắt đầu giám sát ở bất kỳ 

bậc giám sát nào, sau khi xem xét kết quả hoạt động trại nuôi trong quá khứ. 

 

A. Quy trình lấy mẫu – hệ thống nuôi lồng bè trên biển 

Bậc 1  

• Các mẫu trầm tích sẽ được thu thập tại 4 vị trí lấy mẫu khác nhau, tức là ở các điểm 

30, 100, 150 và 500m từ trại nuôi (tính từ đường biên của dãy lồng nuôi) theo hướng 

chính của dòng hải lưu. Mẫu được lấy lặp lại ba lần. 

• Mỗi mẫu trầm tích phải được phân tích ngay trên tàu khảo sát để xác định tổng số 

sulfide tự do (S2-; đo ba lần [mỗi vị trí lấy mẫu được phân tích 9 lần]) và thế oxy hóa 

khử (Eh: đo một lần [mỗi vị trí lấy mẫu được phân tích 3 lần]) trong trầm tích bề mặt 

(độ sâu 0 đến 2 cm) bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích trường nhanh 

(các phương pháp này sẽ được đề cập trong 1.7). 

• Các mẫu trầm tích phải được phân tích và diễn giải kết quả ngay trên tàu khảo sát. 

Để diễn giải kết quả, lấy giá trị trung bình của 9 S2- và 3 Eh đi so sánh với Bảng 2 để 

xác định loại EQS, sau đó so sánh với Bảng 3 để xác định liệu loại EQS có được 

chấp nhận cho tất cả vùng giám sát EQS hay không.  

• Nếu kết quả phân tích mẫu trầm tích cho thấy loại EQS của tất cả vùng giám sát ở 

mức chấp nhận được, thì không cần giám sát bổ sung. 

• Nếu loại EQS của bất kỳ vùng nào trong ba vùng giám sát ở mức không chấp nhận 

được, thì cần ngay lập tức triển khai giám sát Bậc 2. 

 

Bậc 2 

• Việc thu thập và phân tích mẫu trầm tích được tiến hành tương tự Bậc 1, ngoài ra 

xác định thêm 3 đường cắt vuông góc với hướng chính của dòng hải lưu để lấy thêm 

mẫu tại các vị trí này. 

• Nếu kết quả80 phân tích mẫu trầm tích cho thấy loại EQS ở mức chấp nhận được, thì 

không cần giám sát bổ sung.  

 
79 Sinh khối duy trì ổn định: xem danh sách định nghĩa. 
80 Giá trị trung bình của mỗi vùng giám sát được lấy từ 36 điểm dữ liệu: mỗi vị trí trên đường cắt được lấy mẫu 3 lần, mỗi mẫu 
sau đó được phân tích 3 lần  
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• Nếu loại EQS của bất kỳ vùng nào trong ba vùng giám sát ở mức không chấp nhận 

được, thì rủi ro trại nuôi gây ra tác động đến quần xã sinh vật vùng đáy được ước 

tính ở mức cao. UoC lúc này cần ngay lập tức áp dụng giám sát Bậc 3 để đánh giá 

thêm tác động theo không gian bằng cách giám sát chỉ thị sinh học. 

 

Bậc 3 

• Các mẫu đơn (grab) được thu thập tại các vị trí tương tự Bậc 2. Mẫu được lấy lặp lại 

ba lần. 

• Các mẫu đơn được sàng lọc qua lưới 1,0 mm và tất cả sinh vật được bảo quản để 

định loại sinh vật. 

• Tính trung bình ít nhất ba chỉ thị sinh học để xác định EQS trong mỗi vùng giám sát. 

• Nếu kết quả cho thấy loại EQS ở mỗi vùng giám sát ở mức chấp nhận được, thì 

không cần giám sát bổ sung. 

• Nếu loại EQS của bất kỳ vùng nào trong ba vùng giám sát ở mức không chấp nhận 

được, thì trại nuôi không tuân thủ quy định 2.6.2, trừ khi kết quả từ các vùng tham 

chiếu đưa ra EQS thấp hơn. Dữ liệu giám sát chỉ thị từ các vị trí lấy mẫu tham chiếu 

sẽ được sử dụng để xác định “EQS vùng” – EQS này được áp dụng cho toàn trại 

nuôi. Ví dụ, nếu “EQS vùng” tại trại nuôi (Vùng tham chiếu) là ‘tốt’, thì mới cho phép 

loại EQS trong vùng 3 là ‘tốt’. Nếu “EQS vùng” tại trại nuôi (Vùng tham chiếu) là ‘vừa 

phải’, thì mới cho phép loại EQS trong vùng 2 và 3 là ‘vừa phải’. Các yêu cầu được 

sửa đổi không cho phép cấp chứng nhận khi “EQS vùng” tại trại nuôi (Vùng tham 

chiếu) là ‘kém’ hoặc ‘rất kém’. 

Các bậc giám sát được tóm tắt trong Bảng 5: 

Bậc Mô tả Chỉ thị Vị trí lấy mẫu  

Bậc 1  Sàng lọc nhanh: Phương pháp 

sàng lọc chi phí thấp, sử dụng 

phép đo phi sinh học mang tính 

thực tế cao, gần với thời gian thực, 

để xác định tác động tiềm tàng từ 

việc gia tăng nồng độ chất hữu cơ. 

S2- vả Eh Ở các khoảng cách 30, 100, 

150 và 500 m* theo hướng 

chính của dòng hải lưu 

Bậc 2 

 

Nhận diện sơ bộ các tác động: 

Mở rộng không gian phân tích để 

đánh giá tác động phi sinh học 

quanh trại nuôi bằng các công cụ 

giám sát thực tế. 

S2- và Eh Tương tự Bậc 1, cộng thêm 

các vị trí lấy mẫu trên ba 

đường cắt bổ sung. 

Bậc 3 

 

 

Tác động sinh học: Mô tả toàn 

diện các tác động sinh học quanh 

trại nuôi. 

3 chỉ thị sinh 

học ở Bảng 2 

Cùng vị trí lấy mẫu như Bậc 

1 và Bậc 2. 

Bảng 5: Chương trình giám sát sinh vật vùng đáy đối với hệ thống nuôi lồng bè trên biển - Phương pháp đánh giá theo bậc 

* Vị trí chính xác, không phải phạm vi. 
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Hình 1. Sơ đồ các vị trí lấy mẫu và Vùng EQS trong các chương trình giám sát Bậc 1 (●), 2 (● và ○) và 3 (● và ○) đối với hệ 

thống nuôi lồng bè trên biển. Các vùng giám sát EQS được hiển thị trên hình cùng các vị trí lấy mẫu – các vị trí này nằm ở 

ranh giới bên ngoài của mỗi vùng. 

 

B. Quy trình lấy mẫu - Hệ thống nuôi treo loài thân mềm trên biển 

Bậc 1  

• Các mẫu trầm tích sẽ được thu thập tại 7 vị trí lấy mẫu khác nhau, mỗi vị trí cách 

nhau 10 m dọc theo đường cắt – đường cắt này được lấy theo hướng chính của 

dòng hải lưu (Hình 2). Mẫu được lấy lặp lại ba lần. 

• Mỗi mẫu trầm tích phải được phân tích ngay trên tàu khảo sát để xác định tổng số 

sulfide tự do (S2-; đo ba lần [mỗi vị trí lấy mẫu được phân tích 9 lần]) và thế oxy hóa 

khử (Eh: đo một lần [mỗi vị trí lấy mẫu được phân tích 3 lần]) trong trầm tích bề mặt 

(độ sâu 0 đến 2 cm) bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích trường nhanh 

(các phương pháp này sẽ được đề cập trong 1.7). 

• Các mẫu trầm tích phải được phân tích và diễn giải kết quả ngay trên tàu khảo sát. 

Để diễn giải kết quả, lấy giá trị trung bình của tất cả phép đo S2- và Eh trong cả 4 vị 

trí lấy mẫu tại và trong ranh giới trại nuôi, so sánh giá trị với Bảng 2 để xác định loại 

EQS, sau đó so sánh với Bảng 4 để xác định liệu loại EQS có được chấp nhận hay 

không, tức là loại EQS ‘vừa phải’.  

• Nếu kết quả phân tích mẫu trầm tích cho thấy loại EQS là ‘vừa phải’ (chấp nhận 

được), thì không cần giám sát bổ sung. 

• Ngược lại, nếu loại EQS ở mức không chấp nhận được, thì cần ngay lập tức triển 

khai giám sát Bậc 2. 

 

Bậc 2 

• Việc thu thập và phân tích mẫu trầm tích được tiến hành tương tự Bậc 1, ngoài ra 

xác định thêm 3 đường cắt vuông góc với hướng chính của dòng hải lưu để lấy thêm 

mẫu tại các vị trí này. 

Vùng 3 

Vùng 2 

Vùng 1 

Dòng hải lưu 

tham chiếu 
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• Nếu kết quả81 phân tích mẫu trầm tích cho thấy loại EQS ở mức chấp nhận được, thì 

không cần giám sát bổ sung.  

• Nếu kết quả phân tích cho thấy loại EQS ở mức không chấp nhận được, thì rủi ro trại 

nuôi gây ra tác động đến quần xã sinh vật vùng đáy được ước tính ở mức cao. UoC 

lúc này cần ngay lập tức áp dụng giám sát Bậc 3 để đánh giá thêm tác động theo 

không gian bằng cách giám sát chỉ thị sinh học. 

 

Bậc 3 

• Các mẫu đơn (grab) được thu thập tại các vị trí tương tự Bậc 2. Mẫu được lấy lặp lại 

ba lần. 

• Các mẫu đơn được sàng lọc qua lưới 1,0 mm và tất cả sinh vật được bảo quản để 

định loại sinh vật. 

• Tính trung bình ít nhất ba chỉ thị sinh học để xác định EQS bên trong trại nuôi và tại 

ranh giới trại nuôi. 

• Nếu kết quả cho thấy loại EQS bên trong trại nuôi và tại ranh giới trại nuôi ở mức 

chấp nhận được (tức là loại EQS ‘vừa phải’), thì không cần giám sát bổ sung. 

• Nếu kết quả cho thấy loại EQS ở mức không chấp nhận được, thì trại nuôi không 

tuân thủ quy định 2.6.2, trừ khi loại EQS của các vị trí tham chiếu (10 đến 30 m ngoài 

ranh giới trại nuôi) là ‘kém’ (Bảng 2), thì mới cho phép các vị trí nằm bên trong ranh 

giới trại nuôi cũng thuộc loại “kém”. Các yêu cầu được sửa đổi không cho phép cấp 

chứng nhận khi loại EQS của vùng tham chiếu là ‘rất kém’. 

 

Các bậc giám sát được tóm tắt trong Bảng 6: 

Bậc Mô tả Chỉ thị Vị trí lấy mẫu  

Bậc 1  Sàng lọc nhanh: Phương pháp 

sàng lọc chi phí thấp, sử dụng 

phép đo phi sinh học mang tính 

thực tế cao, gần với thời gian thực, 

để xác định tác động tiềm tàng từ 

việc gia tăng nồng độ chất hữu cơ. 

S2- vả Eh 7 vị trí lấy mẫu, mỗi điểm 

cách nhau 10 m dọc theo 

một đường cắt theo hướng 

chính của dòng hải lưu* 

Bậc 2 

 

Nhận diện sơ bộ các tác động: 

Mở rộng không gian phân tích để 

đánh giá tác động phi sinh học 

xung quanh trại nuôi bằng các 

công cụ giám sát thực tế. 

S2- và Eh Tương tự Bậc 1, cộng thêm 

các vị trí lấy mẫu trên ba 

đường cắt bổ sung. 

Bậc 3 

 

 

Tác động sinh học: Mô tả toàn 

diện các tác động sinh học quanh 

trại nuôi. 

3 chỉ thị sinh 

học ở Bảng 2 

Cùng vị trí với Bậc 1 và Bậc 

2. 

Bảng 6:  Chương trình giám sát sinh vật vùng đáy đối với hệ thống nuôi loài thân mềm trên biển - Phương pháp đánh giá theo 

bậc 

* Nếu các trại nuôi nằm kề nhau, có thể thay đổi vị trí lấy mẫu bậc 2 và bậc 3 đến nơi đáp ứng được cả điều kiện tham chiếu 

và điều kiện của trại nuôi. 

 

 
81 Giá trị trung bình được tính từ 144 điểm dữ liệu: có tổng cộng 4 đường cắt bên trong và tại ranh giới trại nuôi, mỗi đường cắt 
có 4 vị trí lấy mẫu, mỗi vị trí được lấy mẫu 3 lần, mỗi mẫu sau đó được phân tích 3 lần 
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Hình 2. Biểu đồ các vị trí lấy mẫu Bậc 1 (●), Bậc 2 (● và ○) và Bậc 3 (● và ○). Vị trí lấy mẫu trên mỗi đường cắt sẽ cách nhau 

10 m, trong đó trung điểm của đường cắt nằm trên ranh giới trại nuôi. 

 

Phần 1.6 – Chương trình giám sát do người dùng thiết lập 

Các yêu cầu về giám sát tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ ở vùng đáy cho phép đơn 

vị vận hành tự linh hoạt sử dụng phương pháp phù hợp với các yêu cầu của chính quyền 

địa phương, đồng thời cũng đảm bảo khả năng phát hiện các ngưỡng chỉ thị (liên quan đến 

tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ) là như nhau ở tất cả khu vực được giám sát. Vui 

lòng xem Hình 1 và Hình 2 bên trên. ASC không đề ra một phương pháp giám sát chuẩn 

nào vì để công nhận những phương pháp giám sát đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng như 

tôn trọng quy định về nuôi trồng thủy sản của một số hệ thống pháp luật/quốc gia, góp phần 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mặc dù ASC không bắt buộc sử dụng chương trình giám sát sinh 

vật vùng đáy của ASC, nhưng đơn vị vận hành có trách nhiệm xây dựng cho mình một 

chương trình giám sát trại nuôi chi tiết và thuyết phục, đáp ứng được những yêu cầu sau: 

 

a) Chương trình giám sát do người dùng thiết lập phải phù hợp với mục tiêu chung của 

các yêu cầu được sửa đổi về giám sát tình trạng gia tăng nồng độ chất hữu cơ ở vùng 

đáy. 

• Để đáp ứng được yêu cầu này, đòi hỏi đơn vị vận hành phải có những tuyên bố rõ 

ràng về chính sách môi trường, đề ra phương pháp giám sát có thể giảm thiểu, 

giảm nhẹ hoặc loại bỏ được các tác động tiêu cực lên môi trường sống, tính đa 

dạng sinh học và chức năng hệ sinh thái vùng đáy do nồng độ chất hữu cơ dưới 

đáy biển gia tăng. 

 

b) Chương trình đó phải đo lường cả mức độ và không gian của các tác động đến hệ sinh 

thái vùng đáy do nồng độ chất hữu cơ gia tăng ở khu vực quanh trại nuôi bằng các 

phương pháp đã được chứng minh. Chương trình cần: 

• Mô tả cách thiết kế mẫu, bao gồm tất cả vị trí lấy mẫu và khoảng cách đến trại nuôi 

(theo Bảng 3 và 4), phương pháp lấy mẫu sinh vật vùng đáy, số lần lấy mẫu lặp lại. 

• Trình bày cơ sở lý luận cho việc lựa chọn điểm tham chiếu, đảm bảo phù hợp với 

mục đích của ASC, đó là đo lường tương tác ngắn hạn hàng năm giữa trại nuôi với 

môi trường sống tự nhiên của sinh vật vùng đáy xung quanh đó. 

Ranh giới trại nuôi 
Dòng 

hải lưu 
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• Trình bày cơ sở lý luận của việc xác định thời gian lấy mẫu, đảm bảo đó là thời 

điểm mà tác động tiềm tàng của trại nuôi lên hệ sinh thái vùng đáy là cao nhất. 

• Mô tả tất cả chỉ thị đo lường tác động, quy trình chuẩn bị và phân tích mẫu. 

 

c) Chương trình giám sát do người dùng thiết lập phải đề ra những mục tiêu về chất lượng 

sinh thái vùng đáy, ít nhất cũng phải nghiêm ngặt như quy định của ASC, cụ thể cần: 

• Xây dựng khung quyết định về quản lý trại nuôi, bao gồm ngưỡng chỉ thị (định 

lượng được hệ sinh thái vùng đáy), từ đó có cơ sở ra quyết định quản lý trại nuôi 

và cơ sở lý luận của các ngưỡng này. 

• So sánh và chứng minh rằng cách phân loại tác động của trại nuôi đến hệ sinh thái 

vùng đáy theo chương trình giám sát do người dùng thiết lập và hệ thống phân loại 

EQS ở Bảng 1 và 2 không mâu thuẫn nhau. 

 

ASC sẽ tiến hành sàng lọc sơ bộ Chương trình giám sát do người dùng thiết lập mà đơn vị vận 

hành đã thiết kế, nhằm xác định liệu chương trình đó có phù hợp với mục đích, cơ sở lý luận, 

yêu cầu chung của các yêu cầu được sửa đổi hay không. Nếu chương trình đáp ứng các tiêu chí 

chung, thì sẽ được đưa ra một hội đồng độc lập xem xét, đảm bảo rằng mục đích chung và các 

yêu cầu cụ thể của ASC đều được đáp ứng. Các thành viên trong hội đồng là các chuyên gia 

hàng đầu thế giới về sự tương tác giữa nuôi trồng thủy sản và môi trường. Xét việc các yêu cầu 

giám sát đã được sửa đổi một cách toàn diện và nghiêm ngặt, cho nên sẽ rất hiếm các trường 

hợp mà chương trình do người dùng thiết lập được chấp nhận. ASC khuyến khích các đơn vị 

vận hành áp dụng Chương trình giám sát sinh vật vùng đáy ASC. 

 

Phần 1.7 – Quy trình vận hành tiêu chuẩn đối với phân tích thực địa các chỉ thị phi 

sinh học thuộc Bậc 1 và Bậc 2 

 

Phân tích tổng sulfide tự do (S-2) tại thực địa bằng phương pháp đo quang phổ UV 

trực tiếp 

Phương pháp này bao gồm kỹ thuật tách chiết mẫu thực địa và phân tích nước trong các lỗ 

hổng trong trầm tích bề mặt đáy (mẫu đơn – grab hoặc cột mẫu – core) như được mô tả 

trong bài nghiên cứu của Cranford và các cộng sự (2017) (bài được chỉnh sửa bổ sung vào 

năm 2020). 

 

Danh sách trang thiết bị, vật liệu 

• Máy đo quang phổ UV phù hợp để mang đi thực địa (ví dụ: máy quang phổ nhỏ gọn 

Nanophotometer IMPLEN C40). 

• Cuvette thạch anh: dải phổ 200-2500 nm, độ dài đường truyền 10 mm, dung tích 1,4 

ml (ví dụ: Helma Analytics No 104-B-10-40). Lưu ý phải là cuvette thạch anh. 

• RizoCera 5 cm - Thiết bị tách chiết nước trong các lỗ hổng trầm tích 

(https://www.rhizosphere.com/rhizocera). 

• Ống tiêm 10 cc. 

• Lò xo nén bằng thép không gỉ, để vừa trong ống tiêm 10 cc.  

• Ống tiêm kín khí 100 µL (ví dụ: https://www.hamiltoncompany.com/laboratory-

products/syringes/80630). 

• Ống nhỏ giọt (pipet) 1 mL hoặc bình tia nhựa để rửa cuvette và để pha loãng mẫu  

• Ammonia hydroxide, nồng độ 0,44M hoặc tương tự. 

https://www.rhizosphere.com/rhizocera
https://www.hamiltoncompany.com/laboratory-products/syringes/80630
https://www.hamiltoncompany.com/laboratory-products/syringes/80630
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• Giấy kiểm tra độ pH để điều chỉnh nồng độ pH của nước pha loãng mẫu (có thể 

dùng nước uống) nằm trong khoảng từ 8 đến 10. 

• Mẫu chuẩn được chứng nhận - Sulfide WP (QC1034-20 mL do Sigma cung cấp) để 

hiệu chuẩn thiết bị đo theo chu kỳ 1 tháng / 1 lần.  

• Ống nhỏ giọt pipet 1 L và 5 L, các lọ có dung tích từ 10 đến 20 mL để chuẩn bị mẫu 

chuẩn. 

• Khăn lau cuvette chuyên dụng, không có xơ vải (ví dụ: Kimwipes). 

 

Tách chiết nước trong các lỗ hổng của trầm tích 

1) Đổ nước từ dụng cụ lấy mẫu trầm tích lên mặt trầm tích. 

2) Dùng ống tiêm chứa lò xo không gỉ, ấn pít tông vào ống tiêm, lắp RhizoCera vào, 

đưa vào mặt trầm tích theo góc 45°. Nhả pít tông ra, nước trong các lỗ hổng của 

trầm tích ở độ sâu từ 0 đến 2 cm sẽ tự động được tách chiết. 

3) Sau khoảng 2 phút, ống tiêm sẽ thu đủ lượng nước trong lỗ hổng (từ 0,5 đến 1 mL). 

4) Lấy ống tiêm ra khỏi lớp trầm tích và tháo RhizoCera ra. Đổ bỏ nước trong ống tiêm, 

bởi vì nước này chỉ được dùng để rửa RhizoCera. 

5) Đưa ống tiêm 100 µL vào thẳng bên trong RhizoCera và rút mẫu 100 µL.  

6) Rửa sạch trầm tích bám bên ngoài RhizoCera trước khi tái sử dụng. 

 

Ghi chú: Trong quá trình tách chiết, phần bên trong RhizoCera sẽ được rửa tự động giữa 

các lần lấy mẫu.  

 

Phân tích quang phổ UV 

1) Bật máy đo quang phổ. Nếu có thể, ghị lại kết quả đo ở các bước sóng 230, 240 và 

250 nm. Nếu không thì lưu lại toàn bộ phổ (full scan). 

2) Thêm một hàm lượng nhỏ ammonium hydroxide vào 1 L nước pha loãng đến khi độ 

pH của nước nằm trong khoảng từ 8 đến 10. Thể tích dung dịch đệm này đủ để dùng 

hàng ngày. 

3) Rửa cuvette thạch anh và thêm vào 1 mL nước đệm. 

4) Lau sạch phần ngoài cuvette bằng khăn lau chuyên dụng không xơ, đặt vào máy đo. 

Dùng mẫu trắng (dung dịch blank) để hiệu chỉnh máy về 0. Phải đo mẫu trắng 

thường xuyên. 

5) Cho 100 µL mẫu nước trong lỗ hổng trầm tích vào cuvette có chứa 1 mL nước đệm, 

dốc ngược lại để đảo đều dung dịch, ghi lại độ hấp thụ quang ở ba bước sóng nêu 

trên. Hầu hết các máy đo quang phổ đều có thể lưu lại được toàn bộ phổ. 

6) Lấy cuvette ra, rửa sạch bằng nước đệm và chuẩn bị mẫu đo tiếp theo. 

7) Tính tổng sulfide tự do dựa trên độ hấp thụ quang của dung dịch và phương trình hồi 

quy nêu trong quy trình hiệu chuẩn bên dưới. Mặc dù đo độ hấp thụ quang ở cả ba 

bước sóng, nhưng chỉ dùng bước sóng thấp nhất có độ hấp thụ quang nhỏ hơn 2 để 

tính S2-. Nếu độ hấp thụ quang ở bước sóng 230 nm lớn hơn 2, thì dùng độ hấp thụ 

quang ở bước sóng 240 nm, v.v.  

 

Hiệu chuẩn máy đo 

Hiệu chuẩn để đảm bảo máy đo hoạt động ổn định và không bị hư hại, cần được thực hiện 

mỗi tháng một lần. Mẫu chuẩn được chứng nhận theo ISO (CRM; Sulfide WP) – có nồng độ 

biết trước – được dùng làm dung dịch gốc để chuẩn bị năm mẫu chuẩn làm việc (working 

standard) bằng cách pha loãng liên tiếp (1: 2, 1: 5, 1:10, 1:50 và 1: 100). 
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1) Dùng ống nhỏ giọt và nước đệm để pha loãng dung dịch CRM gốc, tạo thành năm 

dung dịch có nồng độ biết trước.  

2) Đo mẫu blank, sau đó phân tích các mẫu chuẩn bằng quy trình đo tương tự như đối 

với mẫu thử, bao gồm cả bước sử dụng 1 mL nước đệm để pha loãng dung dịch. 

Ghi lại kết quả đo ở của ba bước sóng đã chọn (230, 240 và 250 nm), bỏ qua kết 

quả có độ hấp thụ quang lớn hơn 2,0. 

3) Tính ba phương trình hiệu chuẩn (một phương trình cho mỗi bước sóng) bằng phân 

tích hồi quy (x = độ hấp thụ quang của dung dịch ở bước sóng đã chọn và y = nồng 

độ của mẫu chuẩn tính bằng đơn vị µM), loại trừ độ hấp thụ quang có giá trị lớn hơn 

2,0.  

 

Ghi chú: Các dải nồng độ S2- sau đây thường áp dụng cho ba bước sóng: 

230 nm: 0 đến 2.000 µM (phù hợp để đo lường mọi điều kiện EQS, từ Rất tốt đến 

Rất kém) 

240 nm: 2.000 đến 4.000 µM 

250 nm: 4.000 đến 10.000 µM 

Ghi chú: Có thể dùng bước sóng 260 nm cho các nồng độ cao hơn  

 

Đo thế oxy hóa khử (Eh) 

Có thể đo trực tiếp thế oxy hóa khử (Eh) trong mẫu đơn/cột mẫu bằng đầu dò đo điện thế 

oxy hóa khử (Oxidation Reduction Potential, ORP) có điện cực bạc/bạc chloride hoặc bạch 

kim (điện cực tham chiếu). Đầu dò ORP phải được hiệu chuẩn, sử dụng và bảo trì theo các 

hướng dẫn nghiêm ngặt của nhà sản xuất. Bản thân các phép đo ORP (gọi là ORP, EAg/AgCl 

hoặc EPt) cũng không rõ ràng, cụ thể, mà người dùng phải sử dụng một thang tham chiếu thì 

mới có thể diễn giải được kết quả đo. Các phép đo ORP chuyển đổi sang thang đo nồng độ 

hydro được ký hiệu là “Eh” trong các báo cáo. Một số báo cáo thì ký hiệu các phép đo này là 

EhNHE. Dữ liệu ORP (mV) thu thập tại thực địa bằng các điện cực Ag/AgCl hoặc Pt sẽ được 

chuyển đổi sang thang đo nồng độ hydro bằng công thức sau: 

Eh = ORP (mV) + điện thế nửa tế bào của điện cực tham chiếu, 

trong đó, điện thế nửa tế bào của điện cực tham chiếu Ag/AgCl hoặc Pt liên quan đến nồng 

độ mol của dung dịch làm đầy và nhiệt độ đo. 

 

Điện thế nửa tế bào của điện cực tham chiếu Ag/AgCl 

T (°C) Nồng độ mol của dung dịch làm đầy KCl 

1,5M 3M 3,3M 3,5M 4M 

5 254 224 220 219 219 

10 251 220 217 215 214 

15 249 216 214 212 209 

20 244 213 210 208 204 

25 241 209 207 205 199 

30 238 205 203 201 194 

 

1. Sau khi trộn đều trầm tích xung quanh vị trí đặt đầu dò tới độ sâu 2 cm, đưa đầu dò 

ORP trực tiếp vào mặt trầm tích trong mẫu đơn/cột mẫu đến độ sâu ~ 1 cm. Đảm bảo 

toàn bộ đầu điện cực ORP đều tiếp xúc với mẫu trầm tích ướt. 

2. Ghi lại nhiệt độ của mẫu đo. 
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3. Đợi 1-2 phút để giá trị ORP mV đọc được trên thiết bị ổn định. Nếu điều kiện oxy hóa-

khử không được kiểm soát bằng các phản ứng oxy hóa khử đơn lẻ, ví như trong trầm 

tích oxic, thì thường gây ra hiện tượng trôi dạt điện thế chậm và liên tục. Có thể tăng 

thời gian chờ (3-4 phút) trước khi ghi lại các giá trị mV, nếu quá 2 phút mà các chỉ thị 

này vẫn chưa ổn định. Điện thế trong các mẫu trầm tích bị khử thường sẽ ổn định nhanh 

hơn. 

4. Dùng thông tin của nhà sản xuất về dung dịch làm đầy điện cực và nhiệt độ mẫu trầm 

tích để hiệu chỉnh điện thế ORP (mV) theo điện cực hydro thông thường như mô tả bên 

trên. 
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Tiêu chí 2.7 – Chất lượng nước  

 

Phạm vi tiêu chí 2.7 – đang được hoàn thiện 

 

Cơ sở lý luận – Khi các hệ thống nuôi trồng thủy sản giải phóng chất dinh dưỡng dạng hòa 

tan và dạng hạt vào môi trường trong quá trình cấp thức ăn và phân bón cho thủy sản, quá 

trình phú dưỡng ở thủy vực nhận bị đẩy nhanh dẫn đến thay đổi thành phần loài: chuyển từ 

các loài rong biển sống lâu năm sang các loài gây hại và thực vật phù du phát triển nhanh 

(bao gồm các loài độc hại). Đáng lo ngại nhất là các chất dinh dưỡng chứa hợp chất nitơ, 

photphat và các chất hữu cơ dạng hạt và dạng hòa tan. Các chất này có thể ảnh hưởng đến 

độ đục của nước và làm suy giảm mức oxy (thiếu oxy huyết), làm suy thoái các loài thủy 

sinh nhạy cảm, gây hiệu ứng tầng lên toàn bộ hệ sinh thái thủy sinh, làm mất đi sự phong 

phú của hệ động thực vật và tính đa dạng sinh học ở quy mô địa phương và khu vực. Chất 

lượng nước xuống cấp cũng là một nguyên nhân cản trở con người sử dụng nước vào việc 

khác và tác động tiêu cực đến các dịch vụ hệ sinh thái. 

 

Quy mô và mức độ nghiêm trọng của các tác động này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố phi 

sinh học và sinh học – các yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của thủy vực 

nhận, bao gồm: đặc tính thủy văn, tỷ lệ thay nước, mặt cắt thể hiện sự phân tầng nhiệt trong 

nước, độ mặn và lượng tương đối các chất dinh dưỡng từ tự nhiên và do con người tạo ra. 

Đặc biệt, hiện tượng phú dưỡng ở những hồ nước ngọt kín và có sự chênh lệch nhiệt độ 

cao giữa tầng mặt và tầng đáy hoặc “nghèo dinh dưỡng” cũng là một vấn đề đáng quan 

tâm, cần nhiều biện pháp phòng ngừa hơn. Tuy vậy, hiểu biết khoa học của thế giới hiện đại 

về tác động của dòng chảy các chất dinh dưỡng và hiện tượng phú dưỡng đối với hệ sinh 

thái ven biển vẫn còn nhiều hạn chế. 

 

Để hạn chế các tác động nêu trên, cần lựa chọn địa điểm xây trại nuôi phù hợp cũng như có 

các hệ thống giám sát ở thủy vực nhận. Cải thiện chất lượng nguồn thức ăn (ví dụ: thức ăn 

dễ tiêu hóa hơn) và phân bón (‘hiệu quả dinh dưỡng’ hoặc hạn chế chất dinh dưỡng đầu 

vào) cũng giúp hạn chế việc xả các chất dinh dưỡng dạng hạt và dạng hòa tan vào môi 

trường nước. Nên áp dụng các biện pháp ngay tại trại nuôi nhằm ngăn chặn các chất dinh 

dưỡng thoát ra môi trường (hạn chế đầu ra) khi có thể. 

 

Mục đích – Để đánh giá và giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng thủy vực nhận và 

cấu trúc, chức năng của hệ sinh thái do các chất dinh dưỡng dạng hòa tan/dạng hạt và chất 

rắn lơ lửng từ trại nuôi gây ra. 

 

Quy định:  

 Hiện trong giai đoạn này không có quy định nào đặt ra cho tiêu chí này. 

Các bên liên quan có thể lấy thông tin từ các đề xuất bên dưới. 

 

Sửa đổi liên quan đến chất lượng nước 
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Mục tiêu của sửa đổi lần này nhằm đề ra các Quy định chung giúp giảm thiểu tác động đến 

chất lượng nước từ mọi hệ thống nuôi trồng chính82 nằm trong hoặc/xả thải vào các loại 

nước khác nhau83. ASC đã thành lập một Tổ công tác kỹ thuật (TWG) để sửa đổi phương 

pháp tiếp cận hiện tại của Tiêu chuẩn ASC về chất lượng nước và đề xuất sửa đổi các tiêu 

chí cho phù hợp với thông tin khoa học mới nhất và phương pháp hiệu quả nhất trong 

ngành nuôi trồng thủy sản. 

 

Nội dung sửa đổi bao gồm ba nội dung chính như sau: 

 

1. Địa điểm bố trí trại nuôi: các yêu cầu về địa điểm xây trại nuôi dựa trên phân loại thủy 

vực theo tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm của hiện tượng phân tầng cục bộ trong 

nước. 

2. Tác động: giám sát tác động nhân quả và tác động sinh học trực tiếp tại thủy vực nhận. 

3. Quản lý đầu vào-đầu ra (IOM): hạn chế đầu vào và đầu ra của chất dinh dưỡng. 

 

TWG đã và đang đưa ra một số đề xuất sửa đổi quy định về chất lượng nước đối với các hệ 

thống nuôi trồng mở tại hồ và hồ chứa84. TWG sẽ thu thập ý kiến của các bên liên quan về 

các đề xuất này trong vòng tham vấn cộng đồng, sau đó hoàn thiện các quy định về chất 

lượng nước đối với hệ thống nuôi trồng mở tại hồ và hồ chứa. Dự kiến, ASC sẽ đưa dự 

thảo quy định này cùng với đề xuất cho các hệ thống nuôi trồng và loại nước còn lại vào 

vòng tham vấn cộng đồng tháng 9 năm 2022. 

 

Nội dung quan trọng và đề xuất liên quan đến việc sửa đổi quy định về chất lượng 

nước đối với hệ thống nuôi trồng mở xả thải vào hồ và hồ chứa 

1. Địa điểm bố trí trại nuôi 

 

1.1. Phân loại tình trạng dinh dưỡng 

Đề xuất sửa đổi quy định:  

1) Đo mức DO cơ sở (baseline) và xác định mặt cắt nhiệt độ theo độ sâu tại khu vực xung 

quanh (các) đơn vị được cấp chứng nhận, nhằm giám sát và loại trừ các tác động của 

hiện tượng phân tầng cục bộ. 

2) Xác định các đặc điểm của tình trạng dinh dưỡng ban đầu tại thủy vực bằng cách đo các 

chỉ thị Bậc 1: [TN], [TP] và độ trong của nước (đĩa Secchi) 

3) Lấy thêm [Chl-a] làm chỉ thị Bậc 2 – cần xem xét mối tương quan với các biến số phi sinh 

học thứ cấp khác (ví dụ: tác động của các mùa/vĩ độ lên nhiệt độ và cường độ sáng).  

 

Ghi chú: TWG cũng nhận thấy rằng, việc đưa ra một yêu cầu chung cho một bộ các chỉ thị 

có thể tạo ra gánh nặng không cần thiết trong một số trường hợp (ví dụ: chỉ cần duy nhất chỉ 

thị P cho các hồ/hồ chứa ôn đới nghèo dinh dưỡng). Có thể cân nhắc thiết kế một cơ chế ra 

quyết định theo từng cấp độ sao cho phù hợp để giải quyết vấn đề này. 

 

 
82 Hệ thống nuôi trồng chính bao gồm: lồng nuôi, nuôi treo/nuôi lơ lửng, nuôi trong hoặc trên đáy thủy vực và nuôi trên đất liền 
(hệ thống xả thải bằng một đường dẫn, ví dụ: ao, mương, hệ thống nuôi nước chảy và hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS)). 
83 Loại nước bao gồm gồm: nước biển, nước lợ, nước ngọt. 
84 Dù hồ chứa là công trình nhân tạo được xây dựng để phục vụ các nhu cầu cơ bản (ví dụ: tưới tiêu, thủy điện, cấp nước) 
nhưng cũng có thể giúp cho một số chức năng và dịch vụ hệ sinh thái quan trọng khác. Theo đó, trong khuôn khổ mục đích 
của tài liệu, các hồ được nhắc đến cũng bao gồm cả hồ chứa. 
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1.2. Mô phỏng khả năng tự làm sạch của thủy vực 

Đề xuất sửa đổi quy định:  

1) Trong các hồ siêu nghèo dinh dưỡng có diện tích nhỏ (<1.000km2), đồng ý cấp chứng 

nhận cho các trại nuôi bằng lồng bè, với điều kiện đã có nghiên cứu về khả năng tự làm 

sạch của thủy vực, chứng minh được tình trạng dinh dưỡng sẽ không thay đổi trong 

tương lai (tùy thuộc vào các quy định liên quan đến điều kiện hạn chế N & P nêu dưới 

đây) 

2) Sử dụng mô hình phân bổ nguồn để giải thích và xác định được việc gia tăng nồng độ 

dinh dưỡng là do nguồn nào gây nên – tự nhiên hay con người.  

3) Tiêu chuẩn cũng cần đồng ý cấp chứng nhận cho các trại nuôi bằng lồng bè trong các 

hệ thống nuôi có độ phú dưỡng ở mức cao-trung bình (nguôn tự nhiên), với điều kiện có 

các thẩm định đáng tin cậy đối với phương pháp mô phỏng khả năng tự làm sạch của 

thủy vực dựa trên dữ liệu đã có và/hoặc mô hình phân bổ nguồn. 

4) Mọi hệ thống nuôi có đặc điểm phân tầng theo mùa hoặc theo khung thời gian khác dài 

hơn phải đo mức DO và xác định mặt cắt nhiệt độ theo độ sâu. 

5) Giám sát xu hướng phân tầng nhiệt độ và DO trong thời gian dài hơn ở khu vực xung 

quanh trại nuôi để làm cơ sở cho quy định về địa điểm bố trí trại nuôi. Cần tạm hoãn việc 

đặt ra các yêu cầu cụ thể về địa điểm bố trí trại nuôi khi chưa có dữ liệu của trại nuôi 

trong vòng 5 năm, cũng như khi chưa xem xét các dữ liệu thu thập được, bất kể đó là hệ 

thống hồ ‘lớn’ hay ‘nhỏ’, theo yêu cầu của quy định về tác động (Phần 2).  

6) Đối với các hồ lớn – các tiêu chuẩn hiện hành cho phép mô phỏng khả năng tự làm sạch 

sao cho phù hợp với từng địa điểm cụ thể (ví dụ như đối với các vịnh), tiêu chuẩn phải 

bổ sung các quy định để loại đi các trại nuôi đang gây tác động không thể chấp nhận 

được trên diện rộng lên những nơi khác trong cùng thủy vực cũng như trong các vùng 

lân cận. 

7) Các yêu cầu về bố trí trại nuôi cũng phải cân nhắc đến vùng chuyển đổi độ sâu của 

nước. Ở các vùng này, có nguy cơ cao là chất dinh dưỡng sẽ quay trở lại môi trường 

mỗi khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra theo chu kỳ – cần số liệu trong 5 năm 

để đánh giá như nêu trên. 

8) Các tiêu chuẩn hiện hành cũng không áp dụng cho các hệ thống nuôi có phân tầng nhiệt 

độ vĩnh viễn; hạn chế xây trại nuôi trong các thủy vực lớn, thay vào đó, khuyến khích bố 

trí trại nuôi ở những lưu vực có lớp nước tầng đáy được thay xả sạch (không bị phân 

tầng) và nằm ngoài các vịnh bị cô lập vì yếu tố thủy động lực. Tuy nhiên, TWG cho rằng 

cần có các quy định riêng biệt, cụ thể hơn nữa đối với thủy vực ít có sự phân tầng nhiệt 

độ nước – do điều này phản ánh khả năng sẽ xảy ra nhiều tác động cục bộ hơn, đặc 

biệt là trong các hệ thống nuôi quy mô lớn. 

 

2. ‘Tác động’ của thủy vực nhận 

Ngưỡng phú dưỡng 

Đề xuất sửa đổi quy định:  

1) Cần có những yêu cầu khác nhau trong tình huống N & P trở thành chất giới hạn sinh 

trưởng hoặc cả hai cùng đồng thời là chất giới hạn sinh trưởng bằng phương pháp tỷ lệ 

cân bằng khối lượng được đề xuất trong “Đề xuất công cụ đơn giản để đánh giá tác 

động của trại nuôi đối với chất lượng nước” bên dưới. Có thể sử dụng mô hình giải 

phóng chất dinh dưỡng trạng thái tĩnh để tính chỉ thị N & P dựa trên dữ liệu chất lượng 

nước (WQ) (dữ liệu ở lớp nước ấm trên cùng của mặt nước). Sau đó xác định chất dinh 

dưỡng đa lượng nào (N hay P) có thể trở thành chất giới hạn sinh trưởng (phương pháp 
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này được xem là tối thiểu phải có; các trại nuôi có thể và cần áp dụng các phương pháp 

tiếp cận nghiêm ngặt hơn nếu cần thiết). 

2) Giữ nguyên mức tăng tối đa 25% so với mức giới hạn chuẩn của P đối với thủy vực nhỏ 

và 20%85 đối với thủy vực lớn như hiện nay. 

3) Tiếp tục không cho phép chuyển dịch bậc dinh dưỡng trong bất kỳ thủy vực nào trong 

trường hợp P được xác định là chất giới hạn sinh trưởng trong hiện tượng phú dưỡng, 

hoặc N & P đều được xác định là chất giới hạn sinh trưởng. 

4) Giữ nguyên yêu cầu giám sát chỉ thị BOD ở trại nuôi dựa trên phương pháp ước lượng 

cân bằng khối lượng; đặc biệt trong trường hợp N được xác định là chất giới hạn sinh 

trưởng trong các thủy vực có độ phú dưỡng mức trung bình (lấy mẫu và đo đạc chất 

lượng nước ngay tại trại nuôi là không khả thi do những khó khăn trong việc lấy mẫu và 

phân tích).  

Ghi chú: 

• Ngoài các chỉ thị được đề cập bên trên (TN, TP, độ trong của nước [đĩa Secchi] và Chl-

a), các thông số WQ cần giám sát theo quy định của các tiêu chuẩn còn bao gồm: độ 

dẫn điện của nước, ToC, TSS, NH4 NO3 và Ortho-P. TWG xem NH4 là một chỉ thị đo 

lường an sinh con giống tại chỗ, nhưng chỉ thị này không thích hợp để làm chỉ thị đo 

lường chất lượng nước của thủy vực nhận. Độ dẫn điện của nước được dùng như một 

thước đo chung của chất lượng nước, trong đó, độ dẫn điện của nước hồ được dùng 

làm biến đại diện (proxy) cho thời gian tồn lưu nước. Tương tự, để lượng carbon hữu cơ 

đầu vào có thể đẩy nhanh quá trình phú dưỡng cũng cần một số điều kiện nhất định. 

Tuy nhiên, các yêu cầu hiện nay đối với phép đo hai thông số này lại không có cơ sở lý 

luận rõ ràng hoặc đặt ra một ngưỡng cụ thể nào. 

• TWG cũng đặt câu hỏi về tính khả thi của yêu cầu lấy mẫu DO (0,5 m) ngay phía trên 

vùng đáy (theo quy định của Tiêu chuẩn cá hồi). Đúng là các công nghệ cảm biến tiên 

tiến có khi còn đo được DO phía trong vùng đáy, nhưng cần kiểm tra chéo với các yêu 

cầu đo oxy hóa khử - vốn là biến đại diện (proxy) cho mức tạo oxy trong tầng nước này - 

trong tiêu chí về hệ sinh thái vùng đáy. 

• Các yêu cầu BOD hiện nay chỉ có trong tiêu chuẩn nuôi cá hồi. Dựa trên yêu cầu này, 

các trại nuôi phải ước tính các chỉ thị BOD liên quan đến toàn bộ các chu kỳ nuôi trồng 

thủy sản và dùng làm chỉ thị IOM (không giới hạn hiệu suất nuôi trồng) bằng phương 

pháp cân bằng khối lượng chất dinh dưỡng86 (thay vì phân tích mẫu đo trong phòng thí 

nghiệm tại các thời điểm nhất định). Nếu Chl-a cho biết mức thực vật phù du, thì BOD 

mô tả sự trao đổi chất của vi khuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc BOD có thể được 

dùng như chỉ thị ‘tác động’ của quá trình phú dưỡng trong các tầng nước không có ánh 

sáng (Tiêu chuẩn cá hồi cũng đề cập đến việc giám sát BOD của nước thải, nhưng 

không quy định yêu cầu cụ thể). BOD cũng có thể được áp dụng cho các thủy vực có độ 

phú dưỡng ở mức cao-trung/hỗn hợp. Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế cũng vấp 

phải không ít khó khăn do cần tiến hành các phân tích trong phòng thí nghiệm, mất 

nhiều chi phí và thời gian, cũng như phải tuân thủ các điều kiện ràng buộc trong khâu 

quản lý mẫu. TWG thừa nhận các hạn chế xung quanh việc phân tích BOD (và Chl-a - 

hai chỉ thị thể hiện tình trạng phú dưỡng trực tiếp nhất) trong phòng thí nghiệm tại nhiều 

 
85 TWG đã cân nhắc kỹ xem có nên đưa ra mức giới hạn thay đổi - tỷ lệ chênh lệch hàm lượng N & P hay không (có thể cho 
phép biên độ dao động hàm lượng N lớn hơn). Nhưng TWG sau đó đã lựa chọn phương án mang tính phòng ngừa hơn do 
thiếu hụt thông tin nitơ của các hồ có độ phú dưỡng trung bình, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới. 
86 Dựa trên ước tính chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra N & C trong thức ăn và quá trình nuôi trồng thủy sản trong một chu kỳ 
nuôi. 
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hệ thống nuôi trồng khác nhau (những tiến bộ trong công nghệ cảm biến giúp tăng độ 

chính xác khi đo thực địa chỉ thị Chl-a với hiệu quả cao về mặt chi phí; trái lại, vẫn chưa 

có các tiến bộ khoa học tương tự và giải pháp khả thi cho BOD). 

• Hiện nay, các ‘điểm bùng phát’ của tình trạng dinh dưỡng trong các hệ thống nuôi có 

lượng nitơ hạn chế chưa thể được phân loại một cách khoa học, cũng không có một giới 

hạn nào cụ thể được đưa ra. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có các chỉ thị tác động 

thay thế và/hoặc khắt khe hơn. Việc nitơ là chất dinh dưỡng giới hạn (hoặc là chất đồng 

giới hạn với P) thường gặp nhất ở nơi có hiện tượng phú dưỡng và hàm lượng P cao87. 

Ở nơi có hai điều kiện này, có thể dùng mô hình BOD để đặt ra các giới hạn về tỷ lệ 

BOD như miêu tả ở trên. Phương pháp này có thể áp dụng cho từng trại nuôi (theo đề 

xuất dưới đây) và/hoặc từng cảnh quan. ASC cũng đã bổ sung phương án này vào 

Phần 3 (quản lý đầu vào và đầu ra). 

 

Sự phân tầng nhiệt độ thủy vực và tác động của phú dưỡng 

Đề xuất sửa đổi quy định:  

1) Yêu cầu đo lượng oxy và xác định mặt cắt nhiệt độ theo độ sâu tại các thủy vực bị phân 

tầng nhiệt. Thiết kế mẫu phải phản ánh được sự thay đổi của hệ thống nuôi theo mùa 

với biên độ lớn. Các trại nuôi được cấp chứng nhận phải thu thập dữ liệu trong vòng 5 

năm theo hướng dẫn của yêu cầu này, nhằm cân nhắc thiết lập các quy định về ngưỡng 

tới hạn, can thiệp về mặt quản lý trại nuôi, và bổ sung yêu cầu đối với địa điểm xây trại 

nuôi nếu phù hợp. 

  

3. “Đầu vào” (quản lý đầu vào và đầu ra) 

Hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng 

Đề xuất sửa đổi quy định:  

1) Điều chỉnh các ngưỡng về tính hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng88 theo từng giai đoạn 

trong vòng đời thủy sản và từng thủy sản nuôi. 

 

Đảm bảo chất lượng thức ăn  

Đề xuất sửa đổi quy định:  

1) Mở rộng các chỉ thị về hiệu quả sử dụng và chất lượng thức ăn để đánh giá/đưa ra các 

giới hạn về khả năng tiêu hóa protein trong thức ăn (là nguồn cung cấp N & P chính 

trong thức ăn thủy sản - đặc biệt là P) và các thử nghiệm đơn giản ngay tại trại nuôi để 

kiểm tra độ ổn định của chất lượng nước và tỷ lệ viên thức ăn chìm xuống đáy. TWG 

khuyến nghị xây dựng và hoàn chỉnh các yêu cầu này để đưa vào tiêu chuẩn thức ăn 

chăn nuôi ASC, đảm bảo đồng bộ với các yêu cầu về tìm nguồn cung ứng của trại trồng 

trong Tiêu chuẩn trại nuôi ASC. 

 

Thu thập dữ liệu chất lượng nước và độ minh bạch dữ liệu 

Đề xuất sửa đổi quy định:  

1) Yêu cầu trại nuôi công khai dữ liệu giám sát và thông số chất lượng nước được dùng 

làm cơ sở so sánh, và gửi cho ASC. 

 
87 Nitơ cũng có thể là chất giới hạn sinh trưởng ở các vùng nước nghèo dinh dưỡng, đặc biệt là ở môi trường thiếu hụt 
photpho và nitơ tự nhiên như các vùng núi hoặc vĩ độ cao. 
88 Ví dụ: Quy định 8.4 của Tiêu chuẩn cá hồi: Tổng hàm lượng photpho tối đa thải ra ngoài môi trường trên một tấn (t) thủy sản 
nuôi được trong 12 tháng. Yêu cầu: 4 kg/tấn thủy sản nuôi được trong 12 tháng. 
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2) Yêu cầu trại nuôi gửi dữ liệu để lập mô hình cân bằng khối lượng cho tỷ lệ đóng góp của 

khu vực vào BOD của thủy vực có độ phú dưỡng trung bình. Để làm được điều này, có 

thể cần phải thu thập dữ liệu tương ứng từ các trại nuôi không được cấp chứng nhận 

hoặc hợp tác với họ trong việc lập mô hình và sử dụng các số ước lượng của biến đại 

diện (proxy), ví dụ: dựa trên số lồng/diện tích.  

 

Quản lý theo vùng (ABM) 

Ở các phiên họp kế tiếp, TWG sẽ đi vào chi tiết nội dung của phần này. Sau đây là kết quả 

thảo luận của TWG cho đến thời điểm hiện tại: 

• Đưa ra mức giới hạn tuyệt đối về nồng độ chất dinh dưỡng trong thủy vực nhận, khuyến 

khích trại nuôi được cấp chứng nhận tích cực hợp tác với các đơn vị khác sử dụng cùng 

nguồn nước nhằm kiểm soát hiện tượng phú dưỡng89. Tuy nhiên, TWG nhận thấy tiêu 

chuẩn phải quy định cụ thể rằng: các trại nuôi đã được chứng nhận phải có trách nhiệm 

quản lý và chung tay giải quyết các tác động không thể chấp nhận được do một số trại 

nuôi gây ra. 

• Quy định này sẽ giúp đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai các phương pháp quản lý 

theo vùng ở quy mô ‘cảnh quan’, ví dụ như trong việc thu thập dữ liệu, chia sẻ/minh 

bạch thông tin và sử dụng thông tin phản hồi (vòng lặp phản hồi) để cải thiện việc bố trí 

trại nuôi, quản lý chất lượng thức ăn đầu vào cũng như các biện pháp quản lý và nuôi 

trồng thủy sản. 

• Khi xây dựng các yêu cầu này, ASC cũng đã cân nhắc đến các biện pháp khuyến khích 

trại nuôi sử dụng tiêu chuẩn ASC (như chia sẻ chi phí, hiệu suất sinh học và cơ hội 

chiến lược có được từ hỗ trợ đối tác/khi các công ty lớn có được giấy phép xã hội) và 

các rào cản gia nhập. 

• TWG đề xuất nên có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các yêu cầu ABM về quản 

lý chất lượng nước và các buổi thảo luận tương tự đang diễn ra cho các lĩnh vực khác 

của tiêu chuẩn.  

• Các yêu cầu về kiểm soát rận biển thuộc Tiêu chuẩn cá hồi đã được trích dẫn để làm ví 

dụ về ABM trong các tiêu chuẩn hiện hành. TWG đã nhắc đến nhiều thách thức khác 

nhau trong vấn đề ngồi không hưởng lợi (free riding) và phối hợp nhóm trong điều kiện 

nuôi trồng còn manh mún, nhỏ lẻ, vốn là đặc trưng điển hình của nhiều hệ thống nuôi 

trồng thủy sản nước ngọt vùng nhiệt đới. TWG còn nhấn mạnh phải có sự tham gia của 

nhiều bên liên quan hơn nữa để có thể củng cố các tiêu chuẩn này.  

 

Đề xuất sửa đổi quy định:  

1) (Các) quy định cụ thể cần sửa đổi: sẽ xác định sau. TWG đã chỉ ra một thiếu sót lớn về 

các yêu cầu ABM về quản lý chất lượng nước trong tiêu chuẩn hiện hành. TWG nhận 

thấy đây là vấn đề có rất nhiều thách thức, đặc biệt là trong điều kiện nuôi trồng còn 

manh mún với nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ. Thực tế này nhấn mạnh tầm quan trọng 

của kiến thức chuyên môn/kinh nghiệm về quản lý tài nguyên thiên nhiên (ví dụ: đạt 

được sự đồng thuận về ý tưởng, giảm thiểu xung đột, phân tích về thể chế/các bên liên 

quan). Lý tưởng nhất là áp dụng được những kiến thức/kinh nghiệm này để xây dựng 

các yêu cầu ABM cho nhiều tiêu chí thống nhất với nhau. 

 
89 Dựa trên một trong những quan sát của hội đồng về một trại nuôi được ccấp hứng nhận ASC (trại nuôi cá rô phi trong lồng 
bè quy mô lớn) đã hợp tác và hỗ trợ cho những hộ nuôi trồng quy mô nhỏ hơn ở Hồ Toba, Indonesia nhằm đối phó với hiện 
tượng phú dưỡng. 
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2) Bổ sung (các) quy định ABM, trong đó yêu cầu trại nuôi được cấp chứng nhận phối hợp 

với các trại nuôi/đơn vị sử dụng cùng nguồn nước trong việc đảm bảo tuân thủ các yêu 

cầu về thức ăn đầu vào và đầu ra theo quy mô ‘cảnh quan’ (tuân thủ các yêu cầu về bố 

trí trại nuôi/phân loại). 

Vui lòng tham khảo tài liệu “Đề xuất của TWG cho ASC về các Quy định chất lượng nước 

sửa đổi - Hồ và hồ chứa” để biết thêm thông tin về các đề xuất của TWG đối với tiêu chí sửa 

đổi, bao gồm cơ sở lý luận. 

 

Đề xuất công cụ đơn giản để đánh giá tác động của trại nuôi đối với chất 

lượng nước 

  

Phần này mô tả quy trình có độ phức tạp thấp nhất, có thể kiểm tra lại, nhằm đánh giá các 

tác động tiềm tàng của trại nuôi đối với chất lượng nước dựa trên dự đoán về mức gia tăng 

nồng độ chất dinh dưỡng trong lớp nước bề mặt, đi liền với mức tăng hàm lượng chất dinh 

dưỡng thải ra từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản của con người. Quy trình đánh giá này 

được tiến hành dựa trên các mô hình đã được công bố về chất lượng nước trạng thái tĩnh, 

dữ liệu được thu thập trong quá trình cấp chứng nhận, dữ liệu địa lý đã được công khai của 

thủy vực nơi diễn ra hoạt động nuôi trồng thủy sản của đơn vị yêu cầu cấp chứng nhận và 

dựa trên sự đồng thuận khoa học ngày một phổ biến rằng – cả nitơ (N) và photpho (P) có 

thể hạn chế năng suất ban đầu trong thủy vực nước ngọt (Paerl et al. 2016). 

 

Cần nhấn mạnh rằng quy trình đánh giá này được xem là một ngưỡng tối thiểu có thể áp 

dụng để đánh giá tác động tiềm tàng của trại nuôi lên chất lượng nước và có thể kiểm tra 

quá trình đánh giá đó. Đề xuất này không quy định bắt buộc phải sử dụng tiêu chí nào trong 

việc xác định mức độ tác động có thể chấp nhận được (ví dụ: tỷ lệ gia tăng so với đường cơ 

sở, ranh giới ngưỡng trạng thái dinh dưỡng, v.v.) vì những tiêu chí này đã được đề cập ở 

những phần khác trong tiêu chuẩn. Hơn nữa, đề xuất cũng giả định rằng đơn vị yêu cầu cấp 

chứng nhận sẽ giám sát tổng N và tổng P trong thủy vực một cách thích đáng để đưa ra các 

ước tính nồng độ có ý nghĩa thống kê (ví dụ: trung bình nhân) trước khi có hoạt động nuôi 

trồng mới. Do đó, chúng tôi không thảo luận thêm về chiến lược lấy mẫu chất lượng nước 

phù hợp. 

 

Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy cần phải xem xét hàm lượng N và P 

đầu vào khi đánh giá tác động phú dưỡng. Mô hình giới hạn P vẫn luôn là một chỉ dẫn hữu 

ích cho công tác quản lý hồ, nhưng không giúp vẽ được một bức tranh toàn cảnh về các tác 

động tiềm tàng lên chất lượng nước ngoài vùng ôn đới gần với các nguồn phát thải N quan 

trọng trong khí quyển (vùng nhiệt đới, đồng thời vùng cận Bắc cực cũng ngày càng phát thải 

nhiều). Nhiều hồ và hồ chứa nước ngọt bị giới hạn bởi N hoặc bởi cả N và P. Cho dù là chất 

dinh dưỡng nào gia tăng nồng độ, thì cũng có thể gây suy giảm chất lượng nước (Paerl et 

al. 2016 và các tài liệu tham khảo). 

 

Có thể xác định chất giới hạn sinh trưởng (N hoặc P) nào có nhiều khả năng gây tăng năng 

suất sơ cấp và suy giảm chất lượng nước nhất dựa trên tỷ lệ khối lượng trên tổng N và tổng 

P thải vào một thủy vực (NIn và PIn; Paerl et al. 2016). Dựa trên một lượng lớn dữ liệu do 

Guilford và Hecky (2000) đã tổng hợp, Paerl et al. (2016) đề xuất: nhìn chung hồ bị giới hạn 

bởi P nếu tỷ lệ khối lượng NIn:PIn≥23. Nếu NIn:PIn≤9 thì hồ bị N giới hạn. Tỷ lệ NIn:PIn ở mức 

giữa (giữa 9 và 23): hồ bị cả N và P giới hạn. Mô hình của Paerl et al. (2016) trên thực tế 
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được trình bày tương đối phức tạp hơn do tốc độ tương đối của quá trình cố định N và khử 

N cũng rất quan trọng (khi lượng N khử vượt quá lượng N cố định ở mức độ lớn, N dễ giới 

hạn sinh trưởng hơn). Sự phức tạp này có thể được phản ánh trong quy trình kiểm tra. Ví 

dụ: các thủy vực thiếu oxy ở tầng đáy thường có tốc độ khử N cao hơn, trong khi đó tốc độ 

cố định N sẽ cao hơn nếu có hiện tượng nở hoa tảo lam. 

 

Cả hai chất giới hạn sinh trưởng phổ biến nhất (N, P hoặc cả hai) và sự thay đổi nồng độ 

chất dinh dưỡng đều có thể được ước lượng qua mô hình chất lượng nước trạng thái tĩnh, 

nhưng cần tiến hành giám sát để đánh giá các điều kiện tham chiếu (trước nuôi trồng) và 

đánh giá hàm lượng N và P đầu vào từ các hoạt động nuôi trồng. 

 

Các mô hình chất lượng nước trạng thái tĩnh (ví dụ: Vollenweider, Dillon-Rigler, v.v.) thường 

giả định rằng có thể ước lượng khối lượng P rời khỏi hồ (POut; kg/yr) dựa trên khối lượng P 

(PIn kg/yr) đi vào hồ và hệ số tồn lưu thực nghiệm, rP (ví dụ: xem Brett và Benjamin 2008). 

POut = (1 – rP)PIn                                                                                             (1) 

 

Tương tự đối với N, cũng có các mô hình trạng thái tĩnh dự đoán đầu ra bằng đầu vào và hệ 

số tồn lưu (ví dụ: Harrison et al. 2009): 

NOut = (1 – rN)NIn                                                                                            (2) 

 

Giả định rằng, nồng độ chất dinh dưỡng trong nước rời khỏi hồ ([NOut] và [POut]; mg/l) bằng 

với nồng độ chất dinh dưỡng trong lớp nước bề mặt ([NEpi] và [PEpi]; mg/l). Kết quả là, nồng 

độ chất dinh dưỡng của lớp nước bề mặt có thể được xem là một biến đại diện (proxy) hợp 

lý để tính nồng độ trung bình trong cột nước ([NLake] và [PLake]; mg/l). 

[NOut] = [NEpi] = [NLake]                                                                                  (3)  

[POut] = [PEpi] = [PLake]                                                                                    (4) 

 

Ước lượng khối lượng chất dinh dưỡng rời khỏi hệ thống nuôi trồng bằng cách sử dụng lưu 

lượng nước hàng năm qua dòng chảy ra của thủy vực (QOut; m3/yr): 

POut = 0.001 [POut] QOut                                                                                   (5) 

NOut = 0.001 [NOut] QOut                                                                                  (6) 

 

Có thể lấy trực tiếp dòng nước chảy ra hàng năm hoặc tính từ dòng chảy đơn vị hàng năm 

(mm/năm) và diện tích lưu vực chứa nước. Các đo đạc này thường do cơ quan thủy văn 

quốc gia thực hiện. Nếu như số liệu đo không có sẵn, người dùng có thể truy cập một vài cơ 

sở dữ liệu quốc tế công khai để có số liệu ước tính dòng chảy hàng năm (ví dụ: Ghiggi et al. 

2019, Linke et al. 2019). 

 

Sắp xếp lại (1) và (2), dùng tính tương đương trong (3) và (4) và thay vào (5) và (6), có thể 

ước tính lượng chất dinh dưỡng đầu vào hiện tại dựa trên hóa học của nước bề mặt (đo 

được):  

PIn = (0.001 [POut] QOut)/(1 – rP)                                                                    (7) 

NIn = (0.001 [NOut] QOut)/(1 – rN)                                                                   (8) 

 

Cả rP (tóm tắt trong Brett và Benjamin 2008) và rN (tóm tắt trong Harrison et al. 2008) có thể 

được ước tính dựa trên dòng nước chảy vào hàng năm (QIn; m3/yr), diện tích thủy vực (A; 

km2) và độ sâu trung bình (z̄; m). 
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Bảng 2 trong Harrison et al. (2008) cung cấp một dãy các hệ số tồn lưu N của hồ và hồ 

chứa trong vùng ôn đới và nhiệt đới. Công thức chung là: 

 rN = 1 – exp(-vf/Hl)                                                                                       (9) 

 

trong đó, vf (m/yr) là vận tốc kết tủa biểu kiến được xác định bằng thực nghiệm và Hl 

(m/năm) là tải trọng thủy lực tính theo A và QIn 

 Hl = QIn/(1000000 A)                                                                                  (10) 

 

Do nước bốc hơi trên bề mặt, QIn sẽ luôn lớn hơn QOut trong hầu hết các trường hợp. Wang 

et al. (2018) ước tính lượng nước bốc hơi khỏi hồ (E; mm/yr) dưới dạng hàm vĩ độ có thể 

chạy như một hàm dò tìm và McMahon et al. (2013) đưa ra các hướng dẫn về việc lập mô 

hình lượng nước bốc hơi nếu không có sẵn các số đo cần thiết.  

QIn = QOut + 1000 EA                            (11) 

 

Brett và Benjamin (2008) đã đánh giá lại về mặt thống kê một tập hợp dữ liệu lớn đã được 

công bố về các kết quả đo P đầu vào và đầu ra ở hồ bằng một dãy các biến theo phương 

pháp tiếp cận Vollenweider. Họ kết luận rằng mô hình tốt nhất mô phỏng hệ số tồn lưu P 

dựa trên thời gian lưu giữ thủy lực trung bình (τw; yr) được nâng lên số mũ x= -0.53 và hệ số 

thực nghiệm, k (yr-0.47) 

rP = k τw
x/(1 + k τw

x)                                                                                    (12) 

 

Thời gian lưu giữ thủy lực trung bình (τw; yr) được tính bằng độ sâu trung bình và tải trọng 

thủy lực: 

τw = z̄ / Hl                                                                                                    (13) 

 

Thay thế phương trình rP và rN vào phương trình (7) và (8), có thể tính được lượng chất dinh 

dưỡng thải vào thủy vực dựa trên các phương pháp đo lường chất lượng nước hiện nay: 

PIn = (0.001 [POut] QOut)(1 + k τw
x)                                                               (14) 

NIn = (0.001 [NOut] QOut) exp(vf/Hl)                                                              (15) 

 

Phương trình (14) và (15) cho các kết quả ước lượng đơn giản và có thể kiểm tra được đối 

với lượng chất dinh dưỡng đầu vào trước khi bắt đầu hoạt động nuôi trồng. Có thể áp dụng 

phép phân loại Paerl et al. (2016) cho các kết quả tính được để đánh giá hệ thống nuôi bị 

giới hạn bởi N hay P hay cả hai. Tác động của sự gia tăng nồng độ chất dinh dưỡng đầu 

vào, bất kể là N hay P, liên quan đến các hoạt động nuôi trồng mới đều có thể được mô 

phỏng bằng phương trình (1) và (2), hàm lượng chất dinh dưỡng đầu vào hiện có tính bằng 

phương trình (14) và (15), và đánh giá các số đo đầu vào của trại nuôi. 

 

Cách tiếp cận này có thể áp dụng dễ dàng, nhanh chóng chỉ với một bảng tính, giúp các 

đơn vị yêu cầu cấp chứng nhận tự tính toán được mà không cần phải có công cụ hoặc phần 

mềm chuyên dụng nào. 
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Tiêu chí 2.8 – Xâm nhập mặn 

 

Phạm vi tiêu chí 2.8 – Tất cả UoC ngoại trừ hệ thống nuôi lồng bè mở 

 

Cơ sở lý luận – Xâm nhập mặn là sự gia tăng nồng độ muối có trong đất hoặc nước ngọt 

(cả nước mặt và nước ngầm1)2 . Xâm nhập mặn là một hiện tượng tự nhiên hoặc do con 

người gây ra, có thể ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, và dự kiến sẽ diễn ra ngày càng 

nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Đất nông nghiệp bị nhiễm mặn làm giảm năng suất 

cây trồng, hoặc kiềm hãm sự phát triển của cây do muối ảnh hưởng đến hệ thống rễ và khả 

năng hút nước của cây, làm tăng tỷ lệ đói nghèo do trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của 

nhà nông, buộc các hộ canh tác nông nghiệp phải rời bỏ đất đai bị nhiễm mặn để tìm kiếm 

đất trồng khác. Do năng suất cây trồng giảm kết hợp với áp lực ngày càng tăng từ tốc độ 

tăng dân số toàn cầu, dự kiến thế giới cần thêm thêm 70% sản lượng lương thực vào năm 

2050, chủ yếu tại các khu vực bị quá trình xâm nhập mặn ảnh hưởng nặng nề3. Nhu cầu 

này là một trong những vấn nạn an ninh lương thực toàn cầu. Xâm nhập mặn cũng ảnh 

hướng đến các hệ sinh thái tự nhiên khi làm giảm hoặc ức chế sự phát triển của thực vật, 

tương tự như đối với các loại cây trồng nông nghiệp. Động vật cũng có thể bị ảnh hưởng 

trực tiếp do bị mất môi trường sống hoặc nguồn thức ăn, ngoài ra, còn có thể bị ảnh hưởng 

nếu độ mặn vượt quá khả năng chịu đựng điều hòa áp suất thẩm thấu, có thể làm suy giảm 

tính đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái. Do đó, xâm nhập mặn là một vấn đề 

nghiêm trọng cần quan tâm4 – đặc biệt nếu xét tới áp lực ngày càng lớn lên môi trường 

sống tự nhiên do nhu cầu lương thực và dân số thế giới ngày càng cao. 

 

Trong ngành nuôi trồng thủy sản, quá trình xâm nhập mặn xảy ra do nước trong thủy vực 

nước mặn (ví dụ: ao nuôi trồng thủy sản) thấm vào môi trường xung quanh, trại nuôi đưa 

nước mặn vào nước ngọt, nước mặn xâm nhập vào nước ngầm hoặc do xả thải chất rắn 

sinh học. Vấn đề xả thải chất rắn sinh học có tác động rất lớn đến vùng ven biển vì vấn đề 

sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều lần khi mực nước biển dâng cao và đất bị sụt lún (do tác 

động của biến đổi khí hậu toàn cầu). 

 

ASC tiếp cận vấn đề xâm nhập mặn của ASC theo hướng áp dụng các phương pháp hiệu 

quả nhất, như giám sát việc sử dụng tấm lót ao và độ mặn để giảm thiểu tác động của trại 

nuôi lên tình trạng xâm nhập mặn đất và nước ngọt trên toàn thế giới. 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Thay đổi phạm vi từ “Tất cả UoC” thành “Tất cả UoC ngoại trừ hệ thống nuôi lồng bè mở 

và hệ thống nuôi trồng nước ngọt” vì mục đích của Tiêu chí này là để giảm xâm nhập 

mặn tại các hệ thống nuôi trồng nước mặn trên đất liền. Để giảm tác động tiềm tàng từ 

việc sử dụng nhựa làm tấm lót ao, ASC đề xuất chỉ sử dụng tấm lót không làm từ nhựa 

nếu đất có độ thấm cao. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Các quy định liên quan đến xâm nhập mặn trong các tiêu chuẩn ASC hiện hành không 

xét đến độ thấm của đất và việc sử dụng các tấm lót ao. Do đó, ASC mong muốn nhận 

được ý kiến đóng góp của các bên liên quan về tất cả các quy định, đặc biệt là Quy định 

2.8.1 
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Mục đích – Trại nuôi đảm bảo rủi ro các hoạt động của trại nuôi gây ra tình trạng xâm nhập 

mặn đất và nước ngọt nằm ở mức thấp. 

 

Quy định: 

Quy định 2.8.1 UoC phải sử dụng tấm lót không làm bằng nhựa, ít thấm nước90 nếu nuôi 

thủy sản trong ao nước lợ hoặc nước mặn91 trên đất dễ thấm nước (Phụ lục 

7). Yêu cầu này không áp dụng cho ao nuôi nằm trong môi trường có độ 

mặn tự nhiên. 

Quy định 2.8.2 UoC chỉ được xả nước có độ mặn bằng hoặc thấp hơn độ mặn92 93 của thủy 

vực (hoặc đất) nhận, trừ khi đây là thủy vực có độ mặn thay đổi theo chu kỳ 

tự nhiên94; trong trường hợp này, độ mặn của nước xả phải nằm trong mức 

thay đổi độ mặn tự nhiên của thủy vực nhận.  

Quy định 2.8.3 UoC không được xả thải nước lợ hoặc nước mặn vào đất liền. 

Quy định 2.8.4 UoC phải chứng minh rằng độ mặn trong các giếng nước ngầm dùng làm 

nước nuôi thủy sản không có xu hướng gia tăng độ mặn bằng cách giám 

sát định kỳ 95; nếu UoC không được pháp luật cho phép giám sát giếng 

nước, cần thu thập hồ sơ theo quy định để chứng minh không có xu hướng 

tăng độ mặn. 

 

Quy định về Khung quản lý rủi ro ASC – xâm nhập mặn, củng cố quy định 2.8.1 

Quy định 2.8.5 

Biểu tượng 

RMF 

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)96 để đánh giá rủi 

ro, nhằm hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm cả cách 

thức các yêu tố gây rủi ro làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn đất hoặc nước 

ngọt do nước nuôi trồng thủy sản97 thấm vào môi trường xung quanh, hoặc 

do chất rắn sinh học. Kết quả đánh giá sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần 

thiết để giảm thiểu rủi ro xâm nhập mặn. Kết quả đánh giá còn cho biết các 

chỉ số để giám sát tính hiệu quả của biện pháp. 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt động 

của UoC):  

- Vùng đang thiếu nước 

- Vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu 

- Nhiều đơn vị dùng chung một nguồn nước 

- Luật pháp và quy định không nghiêm ngặt, hoặc hiệu quả thực thi pháp 

luật kém 

- Lịch sử/mức độ hiện tại của xâm nhập mặn đất hoặc nước ngọt 

 
90 Là tấm lót làm từ đất sét nhập khẩu, đất sét được xé và ép lại tại chỗ, trộn với bentonite, màng geomembrane và tấm lót 
tổng hợp.  
91 Hai loại nước này (nước lợ và nước mặn) có độ mặn >0,5 ppt. 
92 Thang độ mặn được dùng để xác định các mức độ mặn khác nhau: nước hồ (limnetic) (nước ngọt; <0,5 ppt), oligohaline 
(nước hơi mặn; 0,5-4,9 ppt), mesohaline (nước mặn trung bình; 5-17,9 ppt), polyhaline (nước rất mặn; 18-29,9 ppt), euhaline 
(nước biển; 30-34,9 ppt).  
93 Độ mặn: Xem danh sách định nghĩa  
94 Cửa sông và thủy vực khác có độ mặn thay đổi định kỳ. Còn được gọi là các thủy vực poikilohaline. 
95 Việc giám sát cần thực hiện hàng tháng, trừ khi mực nước hoặc độ mặn không thay đổi theo mùa thì có thể giám sát hàng 
năm. 
96 Liên kết với ứng dụng RMF; đang được hoàn thiện 
97 Bao gồm mọi cơ sở hạ tầng cấp nước nằm giữa điểm lấy nước và điểm xả thải, không liên quan đến ranh giới của trại nuôi. 
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Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt động 

UoC): 

- Nước lợ hoặc nước mặn được sử dụng để nuôi trồng thủy sản 

- Đất dễ thấm nước 

- Môi trường tự nhiên không có tính mặn 

- Chất rắn sinh học được giữ trong trại nuôi 

Quy định 2.8.6 

Biểu tượng 

RMF 

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn biện pháp và chỉ số quan trắc, để 

phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi dành cho xâm nhập 

mặn, dựa trên mức độ rủi ro đã được xác định qua quá trình đánh giá theo 

quy định 2.8.5. 

Quy định 2.8.7 

Biểu tượng 

RMF 

Triển khai: 

a) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi (được phát triển 

theo quy định 2.8.6), UoC phải triển khai các biện pháp cần thiết 

(phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro) để giảm nguy cơ xâm 

nhập mặn do nước nuôi trồng thủy sản thấm vào môi trường xung 

quanh, hoặc do chất rắn sinh học. 

 

b) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải triển khai 

các chỉ số quan trắc (được phát triển theo quy định 2.8.6) để giảm 

thiểu rủi ro và duy trì rủi ro ở mức thấp (thời gian và tần suất giám 

sát sẽ tùy thuộc vào từng biện pháp được xác định trong RMP). 

 

c) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải thường 

xuyên thực hiện các công việc sau: 

• Xem xét và sửa đổi RMP dựa trên kết quả giám sát 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên trong (ví 

dụ, hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên ngoài (ví 

dụ, biến đổi khí hậu) 
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Tiêu chí 2.9 - Chất rắn sinh học 

 

 

 

Phạm vi tiêu chí 2.9 - Tất cả hệ thống trên đất liền và các hệ thống thu giữ hoặc thu hồi chất 

rắn sinh học khác. 

 

Cơ sở lý luận - Chất rắn sinh học[1] là hỗn hợp chất thải hữu cơ và trầm tích được tạo ra 

hoặc tích tụ từ các hoạt động nuôi trồng. Chất rắn sinh học tích tụ sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống 

nuôi, kênh và hệ thống xử lý. Hoạt động thải bỏ và xử lý chất rắn sinh học ra môi trường 

xung quanh không đúng với quy định có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, chẳng 

hạn như quá trình phú dưỡng, xâm nhập mặn, lây lan dịch bệnh và phát tán dư lượng thuốc 

hoặc chất nguy hại, tăng trầm tích trong môi trường sống của các loài thủy sinh. Chất rắn 

sinh học có thể được tái sử dụng nếu được thu gom đúng cách. Quản lý tốt việc thu gom, tái 

sử dụng và xử lý chất rắn sinh học là một yếu tố quan trọng trong quá trình quản lý trại nuôi 

có trách nhiệm.  

 

Nội dung về phòng ngừa tác động của chất rắn sinh học đối với chất lượng nước được đề 

cập trong tiêu chí 2.7, đối với tình trạng nước ngọt và đất bị nhiễm mặn được đề cập trong 

tiêu chí 2.8, và đối với vấn đề ô nhiễm/xử lý được đề cập trong tiêu chí 2.12. 
[1] Chất rắn sinh học (bùn thải): xem danh sách định nghĩa. 

 

Mục đích - Trại nuôi tăng mức độ tái sử dụng, đảm bảo xử lý có trách nhiệm (trong trường 

hợp cần thiết) và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm các vùng nước và đất do chất rắn sinh học.  

 

Quy định 

Quy định 2.9.1  UoC phải tiến hành đánh giá nhằm xác định và ghi lại những điều sau: 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Thứ tự của các quy định đã được thay đổi để thống nhất với các tiêu chí khác.  

Yêu cầu cần có kế hoạch quản lý theo điểm nuôi đã được thay đổi thành yêu cầu cần 

đánh giá chung để xác định và ghi lại các vấn đề quan trọng.  

Quy định về quy trình vệ sinh và bảo trì hệ thống xử lý nước đã bị bỏ vì quy định này 

không những không mang lại nhiều lợi ích, mà còn phát sinh các công việc ghi chép hồ 

sơ bảo trì. Thay đổi này dựa trên phản hồi từ vòng tham vấn cộng đồng trước đó. 

Tiêu chí hiện nay đang phân biệt giữa chất rắn sinh học không bị ô nhiễm và bị ô nhiễm 

(do độ mặn cao, chứa dịch bệnh, dư lượng thuốc và dư lượng chất thải nguy hại khác) 

để đảm bảo rằng việc tái sử dụng không gây ra các vấn đề như tăng khả năng kháng 

kháng sinh. 

Quy định chung về tái sử dụng đã được điều chỉnh để phù hợp hơn. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét  

ASC cần thu thập ý kiến của các bên liên quan để xem quy định về ưu tiên tái sử dụng 

có phù hợp hay không. 

https://ukc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=de&rs=en-US&wopisrc=https://ascaqua.sharepoint.com/sites/ExternalSharing/_vti_bin/wopi.ashx/files/8c8b9b6183964361ad4cd0669253514b&wdenableroaming=1&mscc=0&hid=0091EB9F-201D-3000-4243-233C33B099BC&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1630592510454&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a2c91fe4-6036-75fc-0270-a77a2b7a1297&usid=a2c91fe4-6036-75fc-0270-a77a2b7a1297&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=4cedd603-5dcc-098e-5d15-1229e93f452f&preseededwacsessionid=a2c91fe4-6036-75fc-0270-a77a2b7a1297&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://ukc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=de&rs=en-US&wopisrc=https://ascaqua.sharepoint.com/sites/ExternalSharing/_vti_bin/wopi.ashx/files/8c8b9b6183964361ad4cd0669253514b&wdenableroaming=1&mscc=0&hid=0091EB9F-201D-3000-4243-233C33B099BC&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1630592510454&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a2c91fe4-6036-75fc-0270-a77a2b7a1297&usid=a2c91fe4-6036-75fc-0270-a77a2b7a1297&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=4cedd603-5dcc-098e-5d15-1229e93f452f&preseededwacsessionid=a2c91fe4-6036-75fc-0270-a77a2b7a1297&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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 - các vị trí nơi chất rắn sinh học tích tụ và bị loại bỏ 

- khả năng chất rắn sinh học bị ô nhiễm do độ mặn cao, chứa 

dịch bệnh, dư lượng thuốc và dư lượng chất thải nguy hại 

khác98  

- nồng độ ước tính của các chất dinh dưỡng chính (N, P) khi sử 

dụng thức ăn chăn nuôi  

- các phương án chứa chất rắn sinh học tại điểm nuôi 

- dự báo các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên xảy 

ra, qua đó có thể ảnh hưởng đến các biện pháp chứa chất rắn 

sinh học tại điểm nuôi 

- đánh giá các trường hợp có thể ưu tiên tái sử dụng thay vì xử lý 

- bất kỳ nhu cầu xử lý chất rắn sinh học nào bên ngoài điểm nuôi 

Quy định 2.9.2  Trong trường hợp tái sử dụng99, UoC chỉ được sử dụng lại các chất rắn 

sinh học không bị ô nhiễm (xem quy định 2.9.1) và chỉ cho các mục 

đích sau: 

− sử dụng làm phân bón trong nông nghiệp 

− sửa chữa và xây dựng đê điều 

− sửa chữa đường xá hoặc cơ sở hạ tầng  

− dùng làm khí sinh học  

Quy định 2.9.3  UoC phải xử lý chất rắn sinh học có trách nhiệm (trong trường hợp cần 

thiết). Các quy trình xử lý có trách nhiệm được liệt kê trong tiêu chí 2.12 

Sử dụng vật liệu, kiểm soát chất thải và ô nhiễm. 

Quy định 2.9.4  

 

Nếu tái sử dụng hoặc xử lý chất rắn sinh học bên ngoài điểm nuôi, UoC 

phải đảm bảo rằng các bên thứ ba chỉ tái sử dụng hoặc xử lý chất rắn 

sinh học phù hợp với quy định 2.9.2 và 2.9.3.  

Quy định 2.9.5  

 

Trong trường hợp chứa chất rắn sinh học tại điểm nuôi100, UoC phải 

đảm bảo rằng chất rắn sinh học chỉ nằm trong ranh giới trại nuôi, đến 

mức không gây ra dòng chảy bề mặt trong điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt thường xuyên xảy ra và đã được dự báo trước như bão và lũ lụt.  

Quy định 2.9.6  

 

UoC sẽ phải liên tục tính toán và ghi lại khối lượng chất rắn sinh học 

phát sinh tại điểm nuôi theo m3 và phân loại thành 3 nhóm: tái sử dụng, 

chứa tại điểm nuôi và cần xử lý. 

 

  

 
98 Chất thải nguy hại: xem danh sách định nghĩa.  
99 Sau khi chất rắn sinh học đã được loại bỏ khỏi hệ thống nuôi, kênh, hệ thống xử lý. 
100 Sau khi chất rắn sinh học đã được loại bỏ khỏi hệ thống nuôi, kênh, hệ thống xử lý. 
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Tiêu chí 2.10 - Sử dụng nước ngọt 

 

 

Tiêu chí phạm vi 2.10 - Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận - Nước ngọt là nguồn nước có hạn và nhu cầu sử dụng nước ngọt ngày 

càng gia tăng do nhiều yếu tố. Sử dụng nước trong nuôi trồng thủy sản có tác động trực tiếp 

đến nguồn nước sẵn có cho các mục đích sử dụng khác và các quá trình sinh học. Điều 

quan trọng là tất cả đơn vị nuôi trồng thủy sản phải nhận thức được việc sử dụng nước của 

mình và hành động để cải thiện hiệu quả sử dụng nước trong các quy trình nuôi trồng. 

Nguồn nước ngọt và nước lợ (tức là nước mặt, nước ngầm), điều kiện tại địa phương (ví dụ 

như lượng mưa, độ nhạy cảm của hệ sinh thái) và mức độ khai thác nguồn nước quyết định 

việc sử dụng tài nguyên này có phương hại đến môi trường tự nhiên hay không. Căng thẳng 

về nguồn nước, dù mức độ là khác nhau tùy theo khu vực, đang dần trở thành cuộc khủng 

hoảng mới trên toàn cầu, do đó việc bảo tồn nước ở tất các hệ thống là vô cùng quan trọng. 

Tiêu chí này sẽ không yêu cầu đo lượng nước sinh hoạt do khối lượng này tương đối thấp.      

 

Mục đích - Trại nuôi nhận thức được việc sử dụng nước trong quá trình nuôi trồng và sử 

dụng nước hiệu quả để duy trì các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng của nguồn nước. 

 

 

 

 

 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Phần mục đích của Tiêu chí có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo mọi hoạt động sử dụng nước 

tại trại nuôi duy trì ở mức không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh trại nuôi 

hoặc những đơn vị khác sử dụng cùng nguồn nước.  

 

Các quy định về % lượng nước chuyển hướng và hồi quy tối đa, với mục tiêu giảm tiêu thụ 

và đảm bảo việc sử dụng phù hợp với các chức năng khác của hệ sinh thái, đã bị loại bỏ vì 

các quy định hiện tại đưa ra hướng giải quyết trực tiếp hơn.  

 

Các yêu cầu về kế hoạch quản lý rủi ro đã được bổ sung nhằm phù hợp với các tiêu chí 

khác. Điều này giúp UoC xem xét việc cân nhắc các yêu tố bên trong và bên ngoài đối với 

từng điểm nuôi, qua đó xây dựng kế hoạch hành động tương ứng. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét  

Yêu cầu đạt 90% lượng nước hồi quy trong hệ thống RAS đã bị loại bỏ, vì quy định này 

được cho là không phù hợp; thay vào đó sẽ là đo lượng nước đầu vào, dòng chảy quan 

trọng và theo dõi lượng nước bị lãng phí.  

 

Đo lường dòng chảy quan trọng tối thiểu là một quy trình tính toán rất phức tạp và có thể 

không phù hợp đối với nhiều hệ thống nước. Liệu còn cách nào khác để chúng tôi có thể 

đảm bảo rằng các đơn vị sử dụng cùng nguồn nước không dùng quá phần nước dành cho 

mỗi điểm? 

ASC có thể cân nhắc thêm về việc xem xét các bên liên quan khác đến nguồn nước hoặc 

ở trong cùng lưu vực nước trong quy định này, nếu có thể đưa ra các quy định hợp lý. 
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Quy định 

Quy định 

2.10.1  

UoC phải chứng minh rằng mức độ khai thác nước101 không làm ảnh 

hưởng đến dòng chảy quan trọng tối thiểu của thủy vực tự nhiên hoặc mực 

nước tối thiểu của các tầng nước ngầm.   

Quy định 

2.10.2  

 

UoC phải thực hiện giám sát thường xuyên102 để chứng minh rằng mực 

nước trong các giếng nước ngầm dùng cho nuôi trồng không có xu hướng 

giảm. Trong trường hợp pháp luật không cho phép UoC thực hiện giám sát, 

thì UoC cần phải thu thập hồ sơ từ cơ quan chức năng để chứng minh 

mực nước không có xu hướng giảm. Hoạt động giám sát phải được điều 

chỉnh để tính đến bất kỳ sự thay đổi theo chu kỳ tự nhiên nào.  

Quy định 

2.10.3  

UoC không được sử dụng nước ngầm, được xác định là nước ngọt103, để 

làm giảm độ mặn của nước dùng trong nuôi trồng. 

Quy định 

2.10.4  

UoC không được làm tăng độ mặn của nước ngọt lên mức cao hơn104, trừ 

trường hợp nước thải được khử muối để đạt độ mặn của nước đầu vào105 .  

 

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC - sử dụng nước ngọt: 

Quy định 

2.10.5  

Biểu tượng 

RMF 

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)106 để đánh giá rủi ro, nhằm 

hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm cả cách thức các 

yêu tố gây rủi ro làm tăng nguy cơ sử dụng nước ngọt kém hiệu quả và tiêu 

thụ quá mức ở các khu vực căng thẳng về nguồn nước. Kết quả đánh giá 

sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro gây ra tác động 

tiêu cực đến hệ sinh thái và cộng đồng, và cho biết các chỉ số để giám sát 

tính hiệu quả của các biện pháp. 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt động 

của UoC):  

- Các khu vực ngày càng căng thẳng về nguồn nước theo Bản đồ rủi 

ro nguồn nước của Aqueduct 

www.wri.org/application/maps/aqueduct-atlas 

- Nhiều đơn vị sử dụng cùng một nguồn nước 

- Điều kiện thời tiết khắc nghiệt và các trường hợp khẩn cấp khác liên 

quan đến nước (thay đổi về khả năng tiếp cận, chất lượng) 

- Thiếu các biện pháp bảo vệ quyền sử dụng nước   

- Luật pháp và quy định không nghiêm ngặt, hoặc hiệu quả thực thi 

pháp luật kém  

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt của 

 
101 Nguồn nước bị khai thác: xem danh sách định nghĩa. 
102 Hoạt động giám sát phải được tiến hành hàng tháng. Trong trường hợp mực nước không thay đổi theo mùa, thì có thể tiến 
hành giám sát hàng năm. 
103 Nước ngọt; <0,5 ppt. 
104 Thang đo độ mặn sau đây được sử dụng để xác định các độ mặn khác nhau: limnetic (nước ngọt; <0,5 ppt), oligohaline 
(nước lợ nhạt; 0,5-4,9 ppt), mesohaline (nước lợ vừa; 5-17,9 ppt), polyhaline (nước lợ mặn; 18-29,9 ppt), euhaline (nước biển; 
30-34,9 ppt). 
105 Nếu vùng nước sử dụng ở đầu vào có độ mặn thay đổi theo chu kỳ tự nhiên, thì độ mặn của nước thải phải nằm trong 
phạm vi biến động tự nhiên của vùng nước đó. 
106 Liên kết đến ứng dụng RMF; đang được hoàn thiện 

http://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas
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UoC): 

- Sử dụng nước ngọt cho các hệ thống nuôi 

- Lấy nước ngọt từ nước mặt hoặc nước ngầm 

- Không thường xuyên bảo trì cơ sở hạ tầng (ví dụ như đường ống bị 

rò rỉ) 

Quy định 

2.10.6  

Biểu tượng 

RMF 

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn các biện pháp và chỉ số quan 

trắc, qua đó phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi đối với 

hoạt động sử dụng nước ngọt, dựa trên mức độ rủi ro được xác định qua 

quá trình đánh giá theo quy định 2.10.5. 

Quy định 

2.10.7  

Biểu tượng 

RMF 

Triển khai: 

d) Dựa trên RMP theo điểm nuôi (được phát triển theo quy định 

2.10.6), UoC phải triển khai các biện pháp cần thiết (ngăn ngừa, 

giảm thiểu và khắc phục) để: 

a. sử dụng nguồn nước ngọt hiệu quả  

b. giảm thiểu rủi ro gây ra các vấn đề về nguồn nước đối với 

các hệ sinh thái sử dụng chung nguồn nước  

c. giảm thiểu rủi ro gây ra các vấn đề về nguồn nước đối với 

các cộng đồng sử dụng chung nguồn nước. 

 

e) Dựa trên RMP theo điểm nuôi, UoC phải giám sát các chỉ số quan 

trắc (được phát triển theo quy định 2.10.6) để đảm bảo và duy trì rủi 

ro ở mức thấp (thời gian và tần suất giám sát sẽ tùy thuộc vào từng 

biện pháp được xác định trong RMP). 

 

f) Dựa trên RMP theo điểm nuôi (được phát triển theo quy định 

2.10.6), UoC phải thường xuyên thực hiện các công việc sau: 

• Xem xét và sửa đổi RMP dựa trên kết quả giám sát 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên trong 

(ví dụ: hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

ngoài (ví dụ: biến đổi khí hậu). 
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Tiêu chí 2.11 - Sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính 

 

 

 

 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

 

Thay đổi 1. Bổ sung yêu cầu về báo cáo sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà 

kính (KNK) cho tất cả loài nuôi 

 

Tổng quan: Mặc dù hầu hết các tiêu chuẩn ASC đều có yêu cầu về lưu giữ hồ sơ sử dụng 

năng lượng tại trại nuôi, nhưng chỉ có một nhóm tiêu chuẩn trước đây yêu cầu tính toán và 

báo cáo phát thải KNK từ hoạt động tại trại nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi như: Cá 

hồi; Cá chẽm, cá tráp và cá lù đù; Cá bơn; và Cá có vây nhiệt đới.  

Lý giải cho các thay đổi quan trọng: Việc bổ sung yêu cầu báo cáo sử dụng năng lượng 

và phát thải KNK chung cho tất cả các loài sẽ giúp ASC: nắm được thông tin về hiệu quả 

sử dụng năng lượng và phát thải KNK tương đối của các đơn vị nuôi trồng; xác định các 

hệ thống, loài và hoạt động có mức sử dụng năng lượng và phát thải thấp nhất; xác định 

các cơ hội tiềm năng để giảm sử dụng năng lượng và phát thải; đồng thời phát triển các 

dự án làm việc với các đơn vị nuôi trồng trong tương lai, hướng tới các giải pháp khả thi và 

hiệu quả nhất cho từng loài và loại hệ thống nuôi trồng. 

Nội dung quan trọng cần xem xét: 

• Hướng dẫn phương pháp tính toán mức sử dụng năng lượng và phát thải KNK tại 

trại nuôi sẽ nằm trong phần phụ lục. ASC sẽ cung cấp một số công cụ tính KNK 

(không bắt buộc áp dụng) để hỗ trợ việc tính toán mức sử dụng năng lượng và ước 

tính phát thải KNK. 

• Việc tính toán và báo cáo sẽ phức tạp và tốn kém đối với đơn vị nuôi trồng các 

nhóm loài mà trước đây không thực hiện các công việc này. Khả năng thu thập dữ 

liệu cần thiết để tính toán có thể sẽ khác nhau tùy theo quy mô của đơn vị nuôi 

trồng. 

• Độ chính xác và chất lượng của dữ liệu sử dụng năng lượng và phát thải KNK chủ 

yếu dựa vào chất lượng dữ liệu thu thập để tính toán, bao gồm hồ sơ về nhiên liệu 

và điện năng đầu vào, sử dụng thức ăn chăn nuôi và hoạt động nuôi trồng. 

• Các yêu cầu dành cho trại nuôi trong tiêu chí này chủ yếu xoay quanh khía cạnh 

năng lượng. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng có nhiều yếu tố gây phát thải trong các 

hệ thống thực phẩm mà trong đó tác động từ việc sử dụng năng lượng trong hệ 

thống nuôi trồng là không đáng kể. Dù đã có mô hình và báo cáo phát thải từ quá 

trình sản xuất thức ăn chăn nuôi dựa trên tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi, nhưng 

không có ngưỡng phát thải nào được quy định ở hiện tại. Bên cạnh đó, vẫn còn 

những hạn chế về quy định thay đổi mục tiêu sử dụng đất ở một số phần khác 

trong tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi (ví dụ như đậu nành) và trại nuôi (rừng ngập 

mặn). 
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Thay đổi 2. Giới thiệu Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng (EEMP) 

 

Tổng quan: UoC sẽ phải lập và thực hiện kế hoạch này trong trường hợp các giá trị năng 

lượng tại trại nuôi vượt quá ngưỡng bảo tồn. Mục đích là để đưa ra các hướng dẫn quản 

lý, từ đó xác định và triển khai biện pháp cải thiện hiệu quả năng lượng, nguồn năng 

lượng và phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng năng lượng tại trại nuôi. 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng: Mục đích của các yêu cầu trong EEMP là để 

chứng minh rằng các đơn vị nuôi trồng, với tỷ lệ sử dụng năng lượng và/hoặc phát thải 

KNK từ việc sử dụng năng lượng cao hơn thông thường, đang thực sự tìm cách cải thiện 

hiệu quả năng lượng và giảm phát thải. 

Nội dung quan trọng cần xem xét:  

• Mục đích của kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng là đưa ra các quy trình 

hướng dẫn cho các đơn vị nuôi trồng để xác định các cơ hội giảm sử dụng năng 

lượng đầu vào, cải thiện hiệu quả vận hành và/hoặc giảm phụ thuộc vào các 

nguồn năng lượng hóa thạch tại điểm nuôi hoặc cho toàn bộ trại nuôi. 

• Các trại nuôi sẽ không phải lập và thực hiện EEMP trong trường hợp có thể ghi 

chép đầy đủ việc sử dụng năng lượng dưới ngưỡng được xác định trong Thay đổi 

3. 

• Các yêu cầu cụ thể và hiệu quả của các biện pháp triển khai trong EEMP có thể 

sẽ khác nhau đáng kể tùy theo loại hệ thống nuôi trồng và trường hợp áp dụng. 
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Tiêu chí phạm vi 2.11 - Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận - Biến đổi khí hậu là thách thức môi trường cấp bách nhất trên toàn cầu, do 

sự gia tăng khí CO2 và các KNK khác từ quá trình tiêu thụ năng lượng hóa thạch, nạn phá 

rừng và các hoạt động khác của con người. Ngoài tác động đến khí hậu, KNK còn góp phần 

làm acid hóa đại dương trên toàn cầu, trong khi việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch góp phần 

làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên hữu hạn và gây áp lực lên mạng lưới năng lượng quốc 

gia và khu vực. Phát thải KNK từ hoạt động nuôi trồng thủy sản là do việc sử dụng năng 

lượng tại trại nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và các nguồn nguyên liệu đầu vào khác, cũng 

như thay đổi mục đích sử dụng đất. Để đảm bảo hoạt động nuôi trồng thủy sản có trách 

nhiệm với khí hậu, các đơn vị cần liên tục đo lường và xác định đặc điểm sử dụng năng 

lượng và phát thải KNK tại trại nuôi và trong suốt chuỗi cung ứng, qua đó tìm kiếm các cơ 

hội để nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu 

Thay đổi 3. Xác định các ngưỡng sử dụng năng lượng tại trại nuôi để kích hoạt quy 

trình lập và thực hiện EEMP 

 

Tổng quan: Các ngưỡng sử dụng năng lượng và phát thải KNK từ việc sử dụng năng 

lượng tại trại nuôi này được coi là tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả năng lượng của các hệ 

thống nuôi trồng thủy sản so với hệ thống chăn nuôi gà.  

Lý giải cho các thay đổi quan trọng: Xác định các ngưỡng cơ sở này là bước quan trọng 

để hiểu được bối cảnh sử dụng năng lượng của các hệ thống nuôi trồng thủy sản, qua đó 

đặt ra các mục tiêu và lộ trình cải thiện hiệu quả năng lượng và/hoặc giảm tác động của 

KNK khi sử dụng năng lượng. Khi sử dụng tiêu chuẩn trong chăn nuôi gà làm chuẩn đối 

sánh, ASC muốn đặt ra một tiêu chuẩn cao về hiệu quả năng lượng, qua đó xác định các 

đơn vị và hệ thống nuôi trồng có sản lượng ổn định với mức tiêu thụ năng lượng đầu vào 

và tỷ lệ phát thải KNK từ việc sử dụng năng lượng thấp. 

Nội dung quan trọng cần xem xét: 

• Các ngưỡng này không được dùng như là các ngưỡng không tuân thủ đối với tiêu 

chuẩn, mà chỉ là các chỉ số cho thấy mức độ hoạt động hiệu quả của hệ thống, 

cũng như là các yếu tố kích hoạt quy trình lập và thực hiện EEMP trong Thay đổi 2. 

• Việc sử dụng các ngưỡng năng lượng trong nuôi gà - một hệ thống chăn nuôi 

tương đối hiệu quả về mặt năng lượng - làm cơ sở giúp đặt hoạt động nuôi trồng 

thủy sản trong bối cảnh rộng lớn hơn về hiệu quả năng lượng của hệ thống thực 

phẩm toàn cầu, thay vì chỉ giới hạn trong ngành. 

• Điều này cũng đồng nghĩa với việc hầu hết các đơn vị nuôi trồng có thể sẽ vượt 

ngưỡng, trong đó có các đơn vị hoặc hệ thống nuôi một số loài nhất định sẽ luôn 

luôn vượt ngưỡng với khoảng cách rất lớn. 

• Vì chỉ tập trung vào khía cạnh phát thải do sử dụng năng lượng, nên các ngưỡng 

này cũng sẽ không thể áp dụng cho các hệ thống mà nguồn phát thải KNK chính 

chủ yếu là từ sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc từ quá trình tự nhiên. 
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lượng khí thải carbon trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Những cơ hội này bao gồm giảm 

nhu cầu năng lượng tại trại nuôi, thay đổi cơ cấu năng lượng theo hướng giảm dần nguồn 

năng lượng hóa thạch và tăng dần nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời, cải thiện tỷ 

lệ chuyển hóa thức ăn, tránh sử dụng các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có tỷ lệ 

phát thải cao và là nguyên nhân của nạn phá rừng, cũng như tránh phân phối sản phẩm 

bằng đường hàng không. Bằng cách đo lường, xác định đặc điểm và cải thiện lượng khí thải 

carbon, các trại nuôi góp phần giúp các sản phẩm thủy sản được nuôi trồng có trách nhiệm 

trở thành xu hướng phổ biến trong một thế giới hạn chế carbon. 

 

Nhiều hệ thống nuôi trồng thủy sản đã đạt được mức hiệu quả năng lượng tương đối, với 

lượng phát thải KNK thấp hơn các hệ thống chăn nuôi khác107,108.Việc cung cấp các nguồn 

protein động vật từ hoạt động chăn nuôi hiệu quả với mức phát thải thấp mang đến cơ hội 

để giảm thiểu tác động của khí hậu đối với các hệ thống thực phẩm lớn hơn109. Điều này đòi 

hỏi sự hiểu biết về các nguồn năng lượng đầu vào và lượng KNK không chỉ trong các hệ 

thống nuôi trồng thủy sản đơn lẻ, mà còn trong bối cảnh các hệ thống sản xuất lương thực 

và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bằng cách xác định các hệ thống và hoạt động nuôi trồng sử 

dụng ít năng lượng với mức phát thải thấp nhất trong hệ thống sản xuất thực phẩm, chúng 

ta có thể tìm ra cơ hội tốt nhất cho hoạt động nuôi trồng thủy sản để cung cấp các thực 

phẩm có mức phát thải thấp và giúp chuyển đổi các hệ thống nuôi trồng khác theo hướng có 

trách nhiệm với khí hậu hơn.  

 

Mục đích - Trại nuôi sử dụng năng lượng hiệu quả, ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng 

tái tạo, không dùng nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu phát thải KNK tại trại nuôi và từ hoạt 

động sản xuất thức ăn chăn nuôi.  

 

Quy định 

Quy định 2.11.1 Hàng năm, UoC phải tính toán lượng năng lượng tiêu thụ theo 

nguồn tại trại nuôi4 (đơn vị MJ trên mỗi tấn sản lượng tại trại nuôi), 

theo phương pháp nêu trong Phụ lục 2.  

Quy định 2.11.2 Hàng năm, UoC phải tính toán lượng KNK (đơn vị kg CO2 tương 

đương trên mỗi tấn sản lượng tại trại nuôi), theo phương pháp nêu 

trong Phụ lục 2, bao gồm tổng lượng khí thải và lượng khí thải từ 

hoạt động: a) sử dụng năng lượng tại trại nuôi, b) sản xuất thức ăn 

chăn nuôi, và c) sử dụng các nguyên liệu đầu vào khác tại trại nuôi.  

 

Yêu cầu về Kế hoạch Quản lý Năng lượng & KNK theo điểm nuôi:  

Quy định 2.11.3 

Biểu tượng MP 

a) Trong trường hợp các giá trị về năng lượng được nêu ở quy định 

2.11.1 và 2.11.2  cao hơn các ngưỡng dưới đây trong i. và ii., thì 

UoC phải lập và thực hiện Kế hoạch quản lý hiệu quả năng 

lượng (EEMP),  bao gồm các biện pháp cải thiện trong b), c) và 

d): 

 
107 Gephart, JA, Henriksson, PJ, Parker, RW, Shepon, A., Gorospe, KD, Bergman, K., ... & Troell, M. (2021). Environmental 
performance of blue foods. Nature, 597(7876), 360-365. 
108 Hilborn, R., Banobi, J., Hall, S. J., Pucylowski, T., & Walsworth, T. E. (2018). The environmental cost of animal source foods. 
Frontiers in Ecology and the Environment, 16(6), 329-335. 
109 Hoegh-Guldberg. O., et al. 2019. The Ocean as a Solution to Climate Change: Five Opportunities for Action. Report. 
Washington, DC: World Resources Institute. Tham khảo tại https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268. 
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i. 1.300 MJ/t năng lượng tiêu thụ cho mỗi tấn trọng lượng vật 

nuôi110, tấn sản lượng tại trại nuôi và  

ii. 100 kg CO2 tương đương trên mỗi tấn trọng lượng vật 

nuôi111, tấn sản lượng được nuôi trồng từ năng lượng tại trại 

nuôi. 

 

b) Dựa trên EEMP, UoC phải lập kế hoạch hành động nhằm cải 

thiện hiệu quả nuôi trồng tại trại nuôi trên một đơn vị năng lượng 

sử dụng và KNK phát ra, hướng tới việc thỏa các ngưỡng đề ra 

trong 2.11.3 a). 

 

c) Dựa trên EEMP, UoC phải lập kế hoạch hành động nhằm giảm 

sử dụng các nguồn năng lượng không thể tái tạo, hướng tới việc 

thỏa các ngưỡng đề ra trong 2.11.3 a). 

 

d) Dựa trên EEMP, UoC sẽ lên kế hoạch hành động nhằm tăng cơ 

cấu nhóm năng lượng từ các nguồn nhiên liệu phi hóa thạch, 

hướng tới việc thỏa các ngưỡng đề ra trong 2.11.3 a). 

 

Yêu cầu về báo cáo thông tin: 

Quy định 2.11.4  

Biểu tượng công 

bố 

UoC phải công bố112 lượng năng lượng tiêu thụ theo nguồn tại trại 

nuôi được tính trong quy định 2.11.1.  

Quy định 2.11.5  

Biểu tượng công 

bố 

UoC phải công bố113 lượng phát thải KNK tại trại nuôi được tính 

trong quy định 2.11.2. 

Quy định 2.11.6  

Biểu tượng báo 

cáo 

UoC phải gửi báo cáo về lượng năng lượng tiêu thụ theo nguồn tại 

trại nuôi được tính trong 2.11.1, theo nội dung tại Phụ lục 2 và sử 

dụng mẫu báo cáo được cung cấp trên trang web của ASC. 

Quy định 2.11.7  

Biểu tượng báo 

cáo 

UoC sẽ báo cáo cho ASC lượng phát thải KNK tại trại nuôi được tính 

trong 2.11.2, theo nội dung tại Phụ lục 2 và sử dụng mẫu báo cáo 

được cung cấp trên trang web của ASC. 

 

  

 
110 Ngưỡng sử dụng năng lượng dựa trên mức tiêu thụ năng lượng trung bình tại trại nuôi cho mỗi kg trọng lượng gà nuôi như 
công bố trong 8 báo cáo đánh giá vòng đời trong chăn nuôi gà truyền thống. 
111 Ngưỡng KNK biểu thị lượng năng lượng tương đương nhân với hệ số cường độ KNK trực tiếp đối với động cơ diesel 
(0,074 kg CO2 tương đương / MJ). 
112 Thông qua trang web của UoC. 
113 Thông qua trang web của UoC. 
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Tiêu chí 2.12 - Sử dụng vật liệu, kiểm soát chất thải và ô nhiễm 

 

 

Phạm vi tiêu chí 2.12:  Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận - Quá trình xây dựng, vận hành và tháo dỡ các trại nuôi trồng thủy sản đều là 

các quá trình có sử dụng vật liệu và phát sinh chất thải; một số có thể là vật liệu hoặc chất 

thải nguy hại. Việc sử dụng vật liệu và xử lý chất thải, nếu không được quản lý một cách có 

trách nhiệm, có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, các cộng đồng lân cận, môi 

trường, động vật hoang dã và các sinh vật thủy sinh được nuôi. Sử dụng có trách nhiệm 

giúp đảm bảo các nguồn vật liệu được sử dụng một cách hiệu quả, bao gồm cả việc ưu tiên 

tái sử dụng và tái chế để giảm phát sinh chất thải. Bên cạnh đó, điều này còn đảm bảo rằng 

các vật liệu nguy hại và hoạt động xử lý chất thải không gây ô nhiễm và gây hại cho cộng 

đồng hoặc môi trường. 

 

Mục đích - Trại nuôi ưu tiên tái sử dụng và tái chế, giảm phát sinh chất thải và đảm bảo thu 

gom các vật liệu nguy hại và xử lý chất thải một cách có trách nhiệm để ngăn ngừa ô nhiễm. 

 

Quy định 

Quy định 2.12.1 

 

UoC phải tiến hành đánh giá,  

i. để xác định và ghi lại những điều sau: 

- đánh giá các trường hợp có thể ưu tiên tái sử dụng 

hoặc tái chế thay vì xử lý 

- dự báo các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường 

xuyên xảy ra, qua đó có thể ảnh hưởng đến các biện 

pháp chứa vật liệu, chất thải tại điểm nuôi  

Nội dung quan trọng cần xem xét và lý giải cho các thay đổi quan trọng  

Hiện tại, yêu cầu gắn thẻ hoặc đánh dấu các thiết bị nuôi trồng thủy sản (để xác định đó 

là dụng cụ của trang trại) chỉ có trong Tiêu chuẩn cho loài thân mềm hai mảnh vỏ. Các 

yêu cầu sửa đổi hiện áp dụng cho tất cả các hệ thống/loài nuôi trồng vì vấn đề mà yêu 

cầu đang cố gắng giải quyết có liên quan đến tất cả các hệ thống. 

Tiêu chí cũng có thêm các yêu cầu mới để giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải đại 

dương bằng cách bắt buộc sử dụng các thiết bị thu hồi nhựa tại điểm xả thải.  

Tiêu chí cũng có thêm yêu cầu lập kế hoạch quản lý (MP). Mục đích của việc lập kế 

hoạch quản lý là để sử dụng vật liệu hiệu quả, giảm phát sinh chất thải, tái sử dụng và 

tái chế (nếu có thể), đảm bảo thu gom và xử lý đúng cách, cũng như giảm thiểu ô 

nhiễm. Việc bổ sung yêu cầu MP cho tiêu chí này phù hợp với các yêu cầu MP trong 

những tiêu chí khác. Mục đích là để giúp các trại nuôi giải quyết đầy đủ và toàn diện các 

vấn đề mà ASC đang cố gắng giải quyết thông qua các yêu cầu trong quy định.  

Tiêu chí cũng có thêm một yêu cầu mới về việc tránh/giảm thiểu sử dụng “nhựa sử dụng 

một lần (SUP)” tại trại nuôi. Yêu cầu này thể hiện quan điểm của Tổ công tác Rác thải 

đại dương.  
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- Hoạt động xử lý chất thải của nhà thầu  

ii. và phân loại tất cả các loại chất thải114 phát sinh thành: 

- chất thải nguy hại hay không nguy hại  

- nhựa sử dụng một lần 

- chất thải có thể tái sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy 

- phương pháp xử lý chất thải. 

Quy định 2.12.2  UoC không được sử dụng thuốc trừ sâu gây đột biến, gây ung thư 

hoặc gây quái thai tại trại nuôi hoặc đối với động vật nuôi.  

Quy định 2.12.3  UoC không được sử dụng các hóa chất dưới dạng chất độc trong 

môi trường biển, tại trại nuôi hoặc đối với động vật nuôi.  

Quy định 2.12.4  

 

UoC không được xử lý nước bằng thuốc trừ sâu bị cấm hoặc hạn 

chế bởi bất kỳ công ước hoặc tổ chức nào sau đây:  

• Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận thông báo trước 

(PIC)115 ,   

• Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 

hủy (POPs)116 , hoặc 

• Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đối với các sản phẩm được phân 

loại là “cực kỳ nguy hại” hoặc “rất nguy hại” (loại Ia và Ib)117 .  

Quy định 2.12.5  

 

2.12.5 UoC phải giữ nước thải trong ít nhất 48 tiếng, hoặc theo 

thông số quy định của sản phẩm (tùy thuộc vào giá trị nào lớn 

hơn), sau khi sử dụng hormone cho vật nuôi. 

Quy định 2.12.6  

 

UoC chỉ được sử dụng các dụng cụ vệ sinh lưới có hệ thống xử lý 

nước thải nếu vệ sinh lưới trên đất liền; hệ thống xử lý nước thải 

cần bao gồm chức năng thu giữ đồng nếu đó là lưới mạ đồng.   

Quy định 2.12.7  

 

UoC chỉ được sử dụng các chất chống bám bẩn chứa chất diệt 

khuẩn được chấp thuận theo luật pháp ở Úc, Liên minh Châu Âu, 

Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ.  

Quy định 2.12.8  

 

UoC không được mạ đồng lưới/ngư cụ/cơ sở nuôi trồng thủy sản 

hoặc vệ sinh118 lưới mạ đồng119 hay ngư cụ/cơ sở nuôi trồng thủy 

sản mạ đồng ngay trong môi trường. 

Quy định 2.12.9  

 

Phạm vi quy định: UoC sử dụng lưới đồng hoặc lưới mạ đồng  

UoC phải tiến hành thử nghiệm nồng độ đồng trong trầm tích, theo 

phương pháp nêu trong Phụ lục 9. 

Quy định 2.12.10  

 

Phạm vi quy định: UoC sử dụng lưới đồng hoặc lưới mạ đồng  

UoC chứng minh được rằng nồng độ đồng trong trầm tích (2.12.9) 

<34 mg Cu/kg trọng lượng trầm tích khô hoặc (2.12.9) nằm trong 

phạm vi nồng độ nền được đo tại ba điểm nuôi tham chiếu. 

Quy định 2.12.11  UoC chỉ được sử dụng thuốc để phòng trị bệnh cho vật nuôi120, 

 
114 Chất thải: xem danh sách định nghĩa. 
115 http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals 
116 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx 
117 https://www.who.int/publications/i/item/9789240005662 
118 Cho phép làm sạch lưới nhẹ. Mục đích của tiêu chuẩn là, ví dụ, không sử dụng máy phun rửa dưới nước áp lực cao để vệ 
sinh lưới mạ đồng vì nguy cơ đồng bong tróc đối với các hình thức vệ sinh với áp lực mạnh hoặc các hình thức kỹ lưỡng hơn. 
119" Lưới mạ đồng" được định nghĩa là lưới đã được mạ bằng bất kỳ chất nào có chứa đồng (chẳng hạn như chất chống bám 
bẩn gốc đồng) trong 18 tháng trước đó, hoặc chưa được vệ sinh kỹ lưỡng tại cơ sở trên đất liền kể từ lần mạ cuối cùng. Các 
trại nuôi sử dụng lưới mạ đồng tại một số thời điểm trước đó trong vòng đời của chúng vẫn được coi là lưới chưa mạ đồng 
miễn là đã đủ 18 tháng và được vệ sinh theo quy định trong định nghĩa này. Mục tiêu là để các trại nuôi ngừng sử dụng đồng 
mà không cần phải mua tất cả lưới mới ngay lập tức. 

http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005662
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 thuốc không dùng để phòng trị bệnh cho vật nuôi121 và các vật liệu 

khác tùy theo mục đích sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. 

Quy định 2.12.12  

 

UoC phải thu gom, lưu trữ, sử dụng và xử lý chất thuốc để phòng 

trị bệnh cho vật nuôi, thuốc không dùng để phòng trị bệnh cho vật 

nuôi và các vật liệu khác theo các yêu cầu của Bảng chỉ dẫn an 

toàn hóa chất.  

Quy định 2.12.13  

 

UoC phải bảo quản các vật liệu dễ hư hỏng (ví dụ thức ăn chăn 

nuôi) một cách thích hợp nhằm giảm thiểu chất thải do hư hỏng, ô 

nhiễm hoặc do dịch hại gây ra. 

Quy định 2.12.14  

 

Khi chứa vật liệu nguy hại, UoC phải đảm bảo rằng hoạt động này 

không gây ra dòng chảy bề mặt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt 

thường xuyên xảy ra và đã được dự báo trước như bão và lũ lụt. 

Quy định 2.12.15  

 

UoC phải có các quy trình ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả kế 

hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn. 

Quy định 2.12.16  

 

UoC phải gắn thẻ hoặc đánh dấu các thiết bị nuôi trồng thủy sản, 

được xác định trong danh sách theo dõi chính, nhằm ngăn chặn và 

giúp thu hồi các ngư cụ bị bỏ rơi, thất lạc hoặc bị vứt bỏ (ALDFG) . 

Quy định 2.12.17  

 

UoC phải có quy định về bảo trì tiên đoán các thiết bị nuôi trồng 

thủy sản, hoặc máy móc và cơ sở khác nhằm giảm thiểu chất thải 

và ngăn ngừa thất lạc.  

Quy định 2.12.18  

 

UoC phải có quy định đối với các ngư cụ bị hỏng, không còn sử 

dụng và bị tháo dỡ nhằm giảm thiểu lãng phí và ngăn ngừa thất 

lạc.  

Quy định 2.12.19  

 

UoC không được sử dụng nhựa sử dụng một lần (SUPs)122, trừ khi 

các vật dụng thay thế mang tính bền vững không có sẵn hoặc có 

chi phí cao123.  

Quy định 2.12.20  

 

UoC phải lắp đặt, kiểm soát và ghi lại các thiết bị thu hồi nhựa tại 

điểm xả thải nhằm ngăn chặn rác thải đại dương. 

Quy định 2.12.21  

 

UoC phải tiến hành dọn dẹp bờ biển hoặc bãi đất, nơi rác bị sóng 

đánh vào, để tránh tình trạng thất lạc ngư cụ hoặc chất thải và để 

thu hồi thiết bị hoặc rác thải đại dương.  

Quy định 2.12.22  

 

UoC phải xử lý chất thải124 có trách nhiệm bằng cách sử dụng một 

trong các phương pháp sau: 

iii. Chất thải không nguy hại 

- xử lý bằng phương pháp đốt125 (có thu hồi năng lượng) 

- xử lý bằng phương pháp đốt (không thu hồi năng 

lượng) 

- xử lý bằng phương pháp chôn lấp126  

 
120 Thuốc để phòng trị bệnh cho vật nuôi bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc diệt ký sinh trùng, kháng nấm, kháng virus, 
hormone, thuốc gây mê và vaccine. 
121 Theo tiêu chí này, thuốc không dùng để phòng trị bệnh cho vật nuôi là các chất hóa học được sử dụng trong nuôi trồng thủy 
sản không nhằm mục đích chữa bệnh, và bao gồm nhưng không giới hạn như chất diệt khuẩn, chất diệt tảo, chất chống bám 
bẩn, chất khử trùng và chất làm sạch. 
122 Các vật liệu này bao gồm que tăm bông, dao kéo, đĩa, ống hút, thanh khuấy và que làm bóng bay, và cả ly, hộp đựng thực 
phẩm và đồ uống làm bằng polystyrene giãn nở và tất cả các sản phẩm làm bằng nhựa phân hủy sinh học oxo. 
123 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN 
124 Bao gồm chất rắn sinh học, xác vật nuôi chết chết hàng ngày và chết hàng loạt 
125 Phương pháp đốt: xem danh sách định nghĩa. 
126 Phương pháp chôn lấp: xem danh sách định nghĩa. 
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iv. Chất thải hóa học và nguy hại 

- thuê các dịch vụ xử lý chất thải hóa học và nguy hại 

chuyên nghiệp, thực hiện quy trình hậu xử lý127 và sử 

dụng các phương pháp được liệt kê ở trên. 

Quy định 2.12.23 

 

Nếu chất thải được xử lý bởi bên thứ ba, thì UoC phải đảm bảo 

rằng các bên thứ ba phải xử lý chất thải theo quy định 2.12.22. 

  

 
127 Chất thải hóa học và nguy hại có thể cần được xử lý trước/bổ sung, xem 2.12.2 và 2.12.8. 
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Tiêu chí 2.13 - Thức ăn chăn nuôi 

 

Phạm vi tiêu chí 2.13 - Tất cả UoC sử dụng thức ăn chăn nuôi. 

 

Cơ sở lý luận - Hầu hết các loài thủy sản nuôi đều cần thức ăn đầu vào để hoàn thành chu 

kỳ nuôi. Do đó, thức ăn chăn nuôi là một nguồn nguyên liệu đầu vào chính trong nuôi trồng 

thủy sản toàn cầu. 

 

Các tác động liên quan đến thức ăn chăn nuôi diễn ra ở rất nhiều giai đoạn khác nhau trong 

chuỗi cung ứng, bao gồm các tác động liên quan đến sản xuất nguyên liệu thô sơ cấp (ví dụ 

như trong nông nghiệp, đánh bắt cá), các tác động diễn ra tại các địa điểm sản xuất nguyên 

liệu và thức ăn chăn nuôi, và các tác động từ quá trình cho vật nuôi ăn (từ quá trình giải 

phóng chất dinh dưỡng từ thức ăn rơi vãi/ thừa hoặc từ phân). Cuối cùng, việc sử dụng 

thức ăn chăn nuôi hiệu quả như một cách để hạn chế sử dụng tài nguyên là một tác động 

khác cần được xem xét. 

 

ASC xem xét các tác động liên quan đến thức ăn chăn nuôi một cách tổng thể. Tiêu chuẩn 

thức ăn chăn nuôi ASC bao quát các tác động chính liên quan đến sản xuất nguyên liệu thô 

và thức ăn chăn nuôi, các tác động môi trường khi sử dụng thức ăn chăn nuôi, cũng như 

hiệu quả của việc sử dụng các nguồn tài nguyên. Các ngưỡng về Tỷ lệ phụ thuộc vào thức 

ăn gốc cá như bột cá và dầu cá nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên 

biển, cũng như hoạt động quản lý thức ăn và áp dụng chế độ cho ăn hiệu quả tại trại nuôi. 

 

Các tác động môi trường khi sử dụng thức ăn chăn nuôi được đề cập trong tiêu chí 2.6 (sức 

khỏe sinh vật vùng đáy) và tiêu chí 2.7 (chất lượng nước). Tiêu chí 2.13 đề cập đến hiệu 

quả sử dụng tài nguyên. 

 

Mục đích - Trại nuôi sử dụng thức ăn chăn nuôi được sản xuất có trách nhiệm và quản lý 

chế độ ăn hiệu quả để tối ưu hóa nguồn tài nguyên sử dụng. 

 

 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  
Quy định 2.13.1 đã được thêm vào để yêu cầu các trại nuôi ASC sử dụng thức ăn được 
sản xuất theo tiêu chuẩn thức ăn mới của ASC.  
 
Quy định 2.13.2 đã được thêm vào nhằm cho phép sử dụng rong biển như một nguồn thức 
ăn trực tiếp nếu được thu hoạch hoặc nuôi trồng có trách nhiệm.  
 
Yêu cầu không sử dụng thức ăn dạng ướt hoặc viên thức ăn ẩm (2.13.6) đã được sửa đổi 
để áp dụng cho tất cả các loài. Trước đây, Cá cam & Cá bớp có thể sử dụng thức ăn dạng 
ướt và viên thức ăn ẩm nếu có nguồn gốc từ hệ sinh thái nơi trại nuôi hoạt động. Dựa trên 
hoạt động của các điểm nuôi được cấp chứng nhận, chúng tôi tin rằng trường hợp ngoại lệ 
này không còn cần thiết và đã đưa ra câu hỏi tham vấn cho trường hợp này.  
 
Yêu cầu công bố vật liệu biến đổi gen đã được chuyển sang tiêu chí truy xuất nguồn gốc 
1.4. 
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Quy định  

Quy định 

2.13.1  

Phạm vi quy định: các loài ăn thức ăn chăn nuôi khác với các loại thức ăn được 

sử dụng trong hệ thống nuôi trồng của ASC128 . 

UoC chỉ được sử dụng thức ăn chăn nuôi theo tiêu chuẩn129 của ASC đối với 

thủy sản có chứng nhận ASC, trừ khi sử dụng rong biển như một nguồn thức 

ăn chăn nuôi trực tiếp. Yêu cầu sử dụng thức ăn theo tiêu chuẩn ASC sẽ được 

áp dụng kể từ tháng 9 năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn vị nuôi 

trồng có hai năm để chuyển đổi mô hình sản xuất thức ăn kể từ ngày tiêu 

chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC có hiệu lực.  

Quy định 

2.13.2  

UoC chỉ được dùng rong biển như một nguồn thức ăn chăn nuôi trực tiếp nếu 

rong biển được thu hoạch tự nhiên từ một nguồn được quản lý tốt và hợp 

pháp, hoặc được nuôi trồng theo chương trình chứng nhận được ASC công 

nhận130. 

Quy định 

2.13.3  

UoC phải đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả sử dụng thức được xác định cho 

từng loài nuôi trong Phụ lục 1 đối với thủy sản có chứng nhận ASC. 

Quy định 

2.13.4  

UoC phải tính toán các giá trị hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi cho mỗi chu 

kỳ nuôi đã hoàn thành131, theo phương pháp nêu trong Phụ lục 2. 

Quy định 

2.13.5  

UoC không được sử dụng protein có nguồn gốc từ cùng một giống với loài nuôi 

làm thức ăn chăn nuôi. 

Quy định 

2.13.6  

UoC không được sử dụng thức ăn chăn nuôi dạng ướt132 hoặc viên thức ăn 

ẩm133, cũng như cá chưa nấu chín hoặc chưa chế biến134 đối với thủy sản có 

chứng nhận ASC. 

 

Yêu cầu về báo cáo thông tin: 

Quy định 

2.13.7 

Biểu tượng 

báo cáo 

UoC phải báo cáo cho ASC giá trị hiệu quả sử dụng thức ăn theo nội dung 

tại Phụ lục 2 và sử dụng mẫu báo cáo được cung cấp trên trang web của 

ASC. 

  

 
128Các hệ thống đa dinh dưỡng không nằm trong phạm vi của quy định này. Xem Sổ tay giải thích để biết thêm thông tin. 
129 Bao gồm thức ăn được sản xuất theo mô hình cân bằng khối lượng và mô hình phân loại nguyên liệu. Xem Tiêu chuẩn thức 
ăn chăn nuôi ASC để biết thêm thông tin và định nghĩa về hai mô hình này. 
130 Xem Sổ tay giải thích để tham khảo danh sách các chương trình cấp chứng nhận được công nhận. 
131 Đối với trại nuôi có chu kỳ nuôi trồng ngắn hơn một năm hoặc sử dụng phương pháp thả giống/thu hoạch chu chuyển – tính 
theo năm. Đối với các trại nuôi có chu kỳ nuôi trồng dài hơn một năm hoặc sử dụng phương pháp thả giống/thu hoạch cùng 
vào – cùng ra (ví dụ cá hồi) – tính theo chu kỳ nuôi trồng. 
132Thức ăn chăn nuôi dạng ướt : Xem danh sách định nghĩa.  
133Viên thức ăn ẩm: Xem danh sách định nghĩa.  
134Cá chưa nấu chín hoặc chưa chế biến: Xem danh sách định nghĩa.  
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Tiêu chí 2.14 – Sức khỏe và an sinh cá 

 

Phạm vi tiêu chí 2.14 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận - Đang được hoàn thiện. Cơ sở lý luận về sức khỏe động vật sẽ được hợp 

nhất với cơ sở lý luận về an sinh động vật.  

 

Mục đích - Đang được hoàn thiện. Mục đích về sức khỏe động vật sẽ được hợp nhất với 

mục đích về an sinh động vật. 

 

Quy dịnh: 

Quy định 2.14.1  

 

Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với cá có vây 

UoC phải tiêm phòng vaccine điều trị hiệu quả hiện có cho cá có vây 

đối với tất cả các loại bệnh có thể mắc phải trong khu vực.  

Quy định 2.14.2  

 

Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với cá hồi 

UoC, khi thả giống tại một điểm nuôi, chỉ được thả cá loại một năm.  

Quy định 2.14.3  

 

Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với cá có vây  

UoC phải thường xuyên loại bỏ những xác vật nuôi đã chết hoặc sắp 

chết và xử lý xác của chúng một cách có trách nhiệm; các cơ chế xử 

lý có trách nhiệm được liệt kê trong quy định 2.12 Sử dụng vật liệu, 

kiểm soát chất thải và Ô nhiễm. 

Quy định 2.14.4  UoC phải tuân thủ ngưỡng tử vong cụ thể của từng loại (Phụ lục 1).   

Quy định 2.14.5  UoC phải tuân thủ mức thu hồi tối thiểu theo từng loài đối với cá giống 

được thả trong các giai đoạn nuôi trồng sau khi chúng đạt khối lượng 

100 gam (Phụ lục 1).   

Quy định 2.14.6  Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với tôm 

UoC phải tuân thủ tỷ lệ sống sót tối thiểu theo từng loại (Phụ lục 1).   

Quy định 2.14.7  UoC phải tuân thủ ngưỡng tử vong tối da liên quan đến bệnh truyền 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng  

ASC đã tổng hợp các yêu cầu về sức khỏe cá trong các tiêu chuẩn hiện hành theo từng 

loài vào các quy định thuộc tiêu chí này. Tiêu chí thống nhất này tập trung vào việc phòng 

ngừa và chủ động quản lý sức khỏe đầy đủ tại trại nuôi, qua đó giảm thiểu nguy cơ lây 

truyền bệnh cho các sinh vật biển khác trong các hệ sinh thái lân cận. Các quy định sửa 

đổi giúp các trại nuôi hiểu rõ hơn về những gì cần phải thực hiện để tuân thủ các yêu cầu 

về sức khỏe cá.  

 

Nội dung quan trọng cần xem xét  

Tiêu chí đề xuất bao gồm các nội dung về an toàn sinh học tại trại nuôi, giám sát dịch 

bệnh, giới hạn đối với tỷ lệ tử vong (bao gồm cả tử vong do virus), các yêu cầu đối với 

các bệnh phải khai báo theo quy định của OIE, giám sát và công bố thông tin thú y. Ngoài 

ra, tiêu chí này còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Kế hoạch quản lý sức 

khỏe cá (FHMP) theo điểm nuôi để xác định, giảm thiểu và quản lý rủi ro. 

 

Tiêu chí sẽ bổ sung các yêu cầu hoàn chỉnh về an sinh cá, hiện đang được phát triển như 

một phần của Dự án An sinh cá của ASC. 

https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/fish-welfare/
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nhiễm135 theo từng loài (Phụ lục 1).   

Quy định 2.14.8  

 

Trong trường hợp tổng tỷ lệ tử vong > 6% (Phụ lục 1), UoC phải tuân 

thủ các ngưỡng tử vong tối đa không giải thích được theo từng loài ở 

mỗi chu kỳ trong 2 chu kỳ nuôi trước đó.   

Quy định 2.14.9  UoC phải tuân thủ ngưỡng phần trăm nhóm smolt136 được kiểm tra 

các loại bệnh đáng lo ngại trong khu vực trước khi bước vào giai đoạn 

nuôi thương phẩm ở trại nuôi137 (Phụ lục 1).   

Quy định 2.14.10  

 

Trong trường hợp phát hiện dịch bệnh phải khai báo theo quy định 

của OIE, UoC phải ngay lập tức tiêu hủy lô động vật bị phát hiện 

nhiễm bệnh, trừ khi bệnh được xếp vào loại đặc hữu. 

Quy định 2.14.11  

 

UoC phải chỉ định một bác sĩ thú y138 hoặc một người quản lý sức 

khỏe cá139 thường xuyên đến kiếm tra tại điểm nuôi ít nhất một năm 

một lần và trong các trường hợp cá gặp vấn đề về sức khỏe.   

Quy định 2.14.12  

 

UoC phải lưu giữ các đơn thuốc dùng để phòng trị bệnh cho vật 

nuôi140 sau mỗi lần sử dụng, bao gồm các thông tin tối thiểu sau:  

– kết quả chẩn đoán  

– nguyên nhân  

– mục đích sử dụng  

– tên sản phẩm, thành phần hoạt tính và các loài được điều trị  

– giai đoạn của loài nuôi được tiêm phòng / điều trị 

– liều lượng  

– thời gian hoặc số lần tiêm lại 

– cách dùng 

– thời gian ngừng điều trị tối thiểu  

– phân loại thành phần hoạt tính theo Danh sách Thuốc kháng sinh 

quan trọng dùng để điều trị bệnh cho người của WHO  

– kết quả xét nghiệm độ nhạy cảm của kháng sinh cả trước và sau 

điều trị để xác nhận tình trạng bệnh  

– các hướng điều trị kháng sinh thay thế theo quy định. 

 
135 Số lượng vật nuôi tử vong liên quan đến bệnh truyền nhiễm phải bao gồm số lượng tử vong không giải thích được và không 
xác định được, bởi vì các trường hợp này có thể liên quan đến bệnh truyền nhiễm. 
136 Nhóm smolt là bất kỳ quần thể nào có chung nguy cơ mắc bệnh từ môi trường, hoạt động chăn nuôi và vật chủ có thể góp 
phần lây lan các tác nhân gây bệnh cho mỗi nhóm. Chỉ những bệnh được chứng minh hoặc được nghi ngờ là mắc phải trong 
nước biển (do đó việc lây nhiễm bệnh từ cá sang cá cũng là một điều đáng lo ngại) nhưng trên thật tế là trong nước ngọt thì 
mới được đưa vào danh sách các bệnh cần xét nghiệm. Bác sĩ thú y được chỉ địch cho trại nuôi smolt phải tiến hành đánh giá, 
dựa trên các tiêu chí khoa học và thông tin được công bố công khai, xem bệnh nào nên xết nghiệm loại bệnh nào. Quá trình 
này sẽ bao gồm việc đánh giá liệu các bệnh có triệu chứng lâm sàn hoặc vật thể mang mầm bệnh trong nước ngọt có được 
cho là gây tác động tiêu cực đến giai đoạn nuôi thương phẩm hay không, qua đó loại nhóm smolt này ra khỏi lô hàng. Trại nuôi 
cần cung cấp kết quả đánh giá bằng văn bản của bác sĩ thú ý cho đơn vị cấp chứng nhận theo yêu cầu. 
137 Trại nuôi phải có các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng con giống được nuôi từ trại giống không nhiễm các mầm bệnh 
đáng lo ngại/được đề cập đến trước khi thả giống để nuôi thương phẩm. Mục tiêu là để ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm dịch 
bệnh và ký sinh trùng tại trại nuôi (chẳng hạn như khả năng cách ly vật nuôi nhiễm bệnh, thiết bị phân tách) cũng như giữa vật 
nuôi và các động vật trong tự nhiên (chẳng hạn như khử trùng nước thải từ ao của vật nuôi nhiễm bệnh, phương pháp bỏ 
hóa). Cách tiếp cận phải phù hợp với loài, hệ thống và quy mô nuôi trồng và các yêu cầu pháp lý. Các thủ tục hoặc hệ thống 
thích hợp phải có các yêu cầu hoặc hành động cụ thể được trại nuôi xác định, dựa trên kết quả đánh giá rủi ro phù hợp hoặc 
bằng chứng khác theo các quy định tại địa phương hoặc của quốc gia. Các biện pháp quản lý thích hợp trong những trường 
hợp này có thể bao gồm ngưỡng số lượng ký sinh trùng tại trại nuôi-cơ sở mà tại đó UoC phải bắt đầu hực hiện điều trị hoặc 
các yêu cầu vị trị nhằm đảm bảo trại nuôi duy trì khoảng cách phù hợp với môi trường động vật hoang dã. 
138Bác sĩ thú y được chỉ định là chuyên gia chịu trách nhiệm quản lý sức khỏe trong trại nuôi và có thẩm quyền chẩn đoán bệnh 
và kê đơn thuốc hợp pháp. Ở một số quốc gia như Na Uy, nhà sinh vật học về sức khỏe cá hoặc chuyên gia khác có trình độ 
chuyên môn tương đương thì cũng được xem như là bác sĩ thú y vì mục đích của các tiêu chuẩn này. Định nghĩa này áp dụng 
cho tất cả các bác sĩ thú y được đề cập đến trong toàn bộ tiêu chuẩn. 
139 Người quản lý sức khỏe cá là người có chuyên môn về quản lý sức khỏe cá. Người này có thể làm việc cho một công ty 
nuôi trồng thủy sản hoặc cơ sở thú y, nhưng không nhất thiết phải có thẩm quyền kê đơn thuốc. 
140Bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc diệt ký sinh trùng, kháng nấm, kháng virus, hormone, thuốc gây mê và vaccine.  
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Yêu cầu về Kế hoạch quản lý an sinh và sức khỏe cá theo điểm nuôi  

Quy định 2.14.13 

Biểu tượng MP 

 

a) UoC phải thực hiện Kế hoạch quản lý an sinh và sức khỏe cá 

(FHMP) theo điểm nuôi nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát 

và đảm bảo vật nuôi có sức khỏe tốt nhất. 

 

Phần về an sinh của FHMP: đang được hoàn thiện 

b) Dựa trên FHMP, UoC phải lập kế hoạch giám sát dịch bệnh 

theo điểm nuôi, đưa ra các cơ chế phản ứng và các yêu cầu 

báo cáo (bao gồm báo cáo dịch bệnh phải khai báo theo quy 

định của OIE cho cơ quan chức năng). 

c) Dựa trên FHMP, UoC phải thiết lập quy trình an toàn sinh học 

theo điểm nuôi. 

Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với cá có vây 

d) Dựa trên FHMP, UoC phải đưa ra các biện pháp và duy trì hệ 

thống lưu trữ hồ sơ để: 

- phân loại tất cả các trường hợp tử vong được thu hồi 

- phân tích sau khi khám nghiệm xác động vật đối với mỗi 

trường hợp tử vong141  

- điều tra các trường hợp tử vong không giải thích được hoặc 

không liên quan đến sức khỏe cá 

- báo cáo cho bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về sức khỏe động 

vật tất cả các trường hợp tử vong với tỷ lệ tử vong hàng ngày 

trên mức trung bình 

- Trong trường hợp phát hiện dịch bệnh phải khai báo theo quy 

định của OIE: 

o tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh trên các lô 

động vật khác  

o phối hợp giám sát với bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về 

sức khỏe động vật  

o báo cáo với cơ quan chức năng 

e) UoC phải lập kế hoạch giảm tỷ lệ tử vong, vạch ra các biện 

pháp cụ thể để giảm tỷ lệ tử vong hàng năm/theo chu kỳ nuôi. 

Cụ thể, UoC phải xác định mục tiêu giảm tổng sổ lượng tử 

vong và số lượng tử vong không giải thích được theo hàng 

năm, cũng như đặt ra một mức mục tiêu mà tại đó việc yêu 

cầu trại nuôi giảm thêm tỷ lệ tử vong là không thực tế. 

f) FHMP của UoC phải được giám sát và có chữ ký của bác sĩ 

thú y hoặc chuyên gia về sức khỏe động vật thủy sinh. 

g) UoC phải xem xét và, trong trường hợp cần thiết, sửa đổi Kế 

hoạch kiểm soát ký sinh trùng tổng hợp (IPMP) khi thay đổi 

hoạt động nuôi trồng, các yếu tố bên ngoài thay đổi hoặc theo 

chỉ đạo của bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về sức khỏe động vật 

 
141 Tiêu chuẩn này yêu cầu thục hiện chẩn đoán tại phòng thí nghiệm trong trường không thể đưa ra kết luận chẩn đoán tại 
điểm nuôi. Mọi chẩn đoán phải được thực hiện bởi chuyên gia có trình độ. Một trăm phần trăm các trường hợp tử vong sẽ 
được phân tích sau khi khám nghiệm xác động vật, nhưng không nhất thiết phân tích mọi con cá mà chỉ phân tích đủ số lượng 
cá tử vong phục vụ cho mục đích thống kê. 
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thủy sinh. 

 

Yêu cầu về công bố thông tin: 

Quy định 2.14.14 

Biểu tượng công 

bố 

Trong trường hợp phát hiện dịch bệnh phải khai báo theo quy định 

của OIE, UoC phải công bố142 kết quả điều tra trong vòng 14 ngày. 

Quy định 2.14.15 

Biểu tượng công 

bố 

Trong trường hợp nghi ngờ có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm chưa 

thể xác định được hoặc ghi nhận tình trạng số lượng tử vong gia tăng 

không giải thích được143, UoC phải công bố kết quả điều tra trong 

vòng 14 ngày. 

  

 
142Thông qua trang web của UoC. 
143Thông qua trang web của UoC. 
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Tiêu chí 2.15 - Kiểm soát ký sinh trùng 

 

 

Tiêu chí phạm vi 2.15 - Tất cả UoC trừ khi quy định có yêu cầu khác. 

 

Cơ sở lý luận - Quản lý sức khỏe động vật có trách nhiệm tại các trại nuôi trồng thủy sản là 

yếu tố quan trọng để đảm bảo vật nuôi khỏe mạnh, đảm bảo khả năng duy trì hoạt động của 

trại nuôi, cũng như bảo vệ môi trường và các loài động vật hoang dã xung quanh. Rủi ro 

dịch bệnh có thể được kiểm soát thông qua hoạt động chăn nuôi, giám sát và điều trị vật 

nuôi hợp lý. Ký sinh trùng trong các trại nuôi có thể gây hại trực tiếp cho vật nuôi và động 

vật hoang dã, hoặc trở thành vector truyền bệnh. Sử dụng thuốc diệt ký sinh trùng không 

đúng cách có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc và gây ô nhiễm. Đối với những khu vực có 

nhiều trại nuôi cùng hoạt động, các trại nuôi cần phối hợp quản lý để giảm sự lây lan của 

dịch bệnh và ngăn ngừa tình trạng kháng phương pháp điều trị.  

 

Rận biển ở các trại nuôi cá hồi là mối nguy đáng lo ngại, vì sự sinh sôi nảy nở của chúng 

trong các trại nuôi có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với cá hồi hoang dã hoặc cá 

trout. Theo các nghiên cứu khoa học, dù vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh mức độ tác 

động của rận biển, nhưng có một điều không thể phủ nhận là, việc liên tục tìm kiếm các giải 

pháp để giảm tác động của rận biển đối với các trại nuôi cá hồi giúp đem lại lợi ích cả về 

mặt năng suất lẫn giảm thiểu tác động tiềm tàng đối với cá hồi hoang dã. Để giảm thiểu 

nguy cơ lây lan dịch bệnh cho các loài thuộc họ cá hồi hoang dã, các trại nuôi nên tìm cách 

duy trì mức độ nhiễm rận biển ở mức thấp, đặc biệt là trong giai đoạn di cư của con non. 

 

Mục đích - Trại nuôi giảm thiểu số lượng và độc lực ký sinh trùng tại trại nuôi và rủi ro lây 

lan lượng ký sinh trùng từ trại nuôi ra môi trường rộng hơn. 

 

 

Tiêu chí 2.15 bao gồm hai phần, một phần về ký sinh trùng và phần còn lại về rận biển. 

Trong đó, nội dung về rận biển dựa trên những điều chỉnh mà ASC đang thực hiện trong 

quy định 3.1.7 của Tiêu chuẩn Cá hồi. 

 

Nội dung quan trọng cần cân nhắc - Phần ký sinh trùng 

• Hầu hết các yêu cầu của Tiêu chí này được ASC tổng hợp từ các yêu cầu về chủ đề 

nội dung liên quan trong các tiêu chuẩn hiện hành theo từng loài. Điều này đồng nghĩa 

với việc một số loài/hệ thống nuôi trồng sẽ có thêm các yêu cầu mới, chẳng hạn như: 

o UoC phải lập và thực hiện IPMP theo điểm nuôi nhằm đưa ra các chiến lược ngăn 

ngừa và kiểm soát ký sinh trùng (như nghiên cứu, hợp tác, giám sát, điều trị). 

o Trong trường hợp trại nuôi có nhiều hơn 1 loại thuốc diệt ký sinh trùng hiệu quả, 

UoC phải luân phiên thay đổi thuốc bằng một dòng thuốc diệt ký sinh trùng khác 

(như thay đổi thành phần hoạt tính) ở mỗi lần điều trị thứ ba. 

o Hàng năm, UoC phải trực tiếp theo dõi mức dư lượng thuốc diệt ký sinh trùng 

trong trầm tích vùng đáy bên ngoài AZE . 

o UoC phải công bố kết quả lấy mẫu ký sinh trùng sống bên ngoài cơ thể vật nuôi 

trong vòng bảy ngày kể từ ngày lấy mẫu. 

• Tiêu chí có thêm một quy định mới về Giới hạn tối đa dư lượng thuốc diệt ký sinh trùng. 
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Quy định 

Ký sinh trùng 

Quy định 2.15.1  

 

Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với các hệ thống nuôi trồng 

không trên đất liền144  

UoC phải lấy mẫu ký sinh trùng với tần suất lấy mẫu dựa trên kết 

quả đánh giá rủi ro145. 

Quy định 2.15.2  

 

Phạm vi quy định: chỉ áp dụng đối với các hệ thống nuôi trồng 

không trên đất liền146  

UoC phải thực hiện hành động (điều trị, thu hoạch) khi số lượng và 

độc lực ký sinh trùng xác định trong quy định 2.15.1 có nguy cơ 

gây hại đến an sinh cá hoặc môi trường rộng hơn, dựa trên kết quả 

của đánh giá rủi ro. 

Quy định 2.15.3  UoC phải tuân thủ các ngưỡng thuốc diệt ký sinh trùng trong điều 

trị theo từng loài (Phụ lục 1). 

Quy định 2.15.4  

 

Phạm vi quy định: UoC sử dụng thuốc diệt ký sinh trùng 

Hàng năm, UoC phải trực tiếp theo dõi mức dư lượng thuốc diệt ký 

sinh trùng trong trầm tích vùng đáy bên ngoài AZE147 . 

Quy định 2.15.5  

 

UoC phải thực hiện xét nghiệm độ nhạy cảm của thuốc diệt ký sinh 

trùng trước mỗi lần điều trị nhằm lựa chọn loại thuốc diệt ký sinh 

trùng thích hợp.  

Quy định 2.15.6  

 

Trong trường hợp kết quả xét nghiệm độ nhạy cảm cho thấy khả 

năng kháng thuốc tăng lên hoặc độ hiệu quả giảm đi, UoC phải 

luân phiên thay đổi thuốc (như sử dụng hoạt chất của một họ thuốc 

diệt ký sinh trùng khác) nếu có nhiều hơn 1 loại thuốc diệt ký sinh 

trùng hiệu quả. 

Quy định 2.15.7  UoC phải tiến hành phân tích xét nghiệm sinh học để xác định mức 

độ kháng thuốc, trong trường hợp đã hai lần sử dụng thuốc diệt ký 

sinh trùng từ một dòng thuốc nhưng không đạt được kết quả mong 

đợi.  

Quy định 2.15.8  Trong trường hợp UoC xác định được mức độ kháng thuốc 

(2.15.7), UoC phải luân phiên thay đổi thuốc148 hoặc ngay lập tức 

thu hoạch tất cả cá tại điểm nuôi.  

Quy định 2.15.9  

 

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 loại thuốc diệt ký sinh trùng hiệu 

quả, UoC phải luân phiên thay đổi thuốc149 150, ở mỗi lần điều trị 

thứ ba. 

Quy định 2.15.10  Tại thời điểm thu hoạch, UoC phải đảm bảo rằng mức dư lượng 

 
144 Điều này áp dụng cho tất cả các nhóm loài khác ngoại trừ cá hồi. Quy định đối với cá hồi nằm trong tiêu chí 2.15, Phần Rận 
biển. 
145 Đánh giá rủi ro xem xét khả năng mắc ký sinh trùng của các loài nuôi cụ thể tại địa phương, và mức độ nguy hại về mặt an 
sinh của vật nuôi và mức độ nguy hại về mặt lây truyền ký sinh trùng từ thú săn mồi/thông thường ra môi trường rộng hơn. 
146 Điều này áp dụng cho tất cả các nhóm loài khác ngoại trừ cá hồi. Quy định đối với cá hồi nằm trong tiêu chí 2.15, Phần Rận 
biển. 
147 ASC hiện vẫn đang hoàn thành hướng dẫn về việc thu thập/lấy mẫu và phân tích thực tế liên quan đến dư lượng thuốc diệt 
ký sinh trùng. Cho đến khi có hướng dãn này, UoC không cần tuân thủ quy định này và kiểm toán viên sẽ coi quy định này là 
không thể áp dụng trong Báo cáo đánh giá. Khi được công bố, hướng dẫn sẽ ấn định ngày thực hiện có hiệu lực cho quy định 
này (xem thêm QA0111). 
148 Căn cứ theo tiêu chí này, luân phiên thay đổi thuốc có nghĩa là sử dụng họ thuốc diệt ký sinh trùng có hoạt chất khác. 
149 Việc luân phiên thay đổi thuốc này được thực hiện song song và không phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm độ nhạy cảm 
trong quy định 2.15.6 hay kết quả từ việc phân tích xét nghiệm sinh học trong quy định 2.15.8. 
150 Căn cứ theo tiêu chí này, luân phiên thay đổi thuốc có nghĩa là sử dụng họ thuốc diệt ký sinh trùng có hoạt chất khác. 
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thuốc diệt ký sinh trùng là thấp hơn giới hạn dư lượng tối đa theo 

quy định của EU.  

 

 

Yêu cầu về Kế hoạch kiểm soát ký sinh trùng tích hợp theo điểm nuôi:  

Quy định 2.15.11 

Biểu tượng MP 

a) UoC phải lập và thực hiện PMP theo điểm nuôi nhằm đưa 

ra các chiến lược ngăn ngừa và kiểm soát ký sinh trùng 

(như nghiên cứu, hợp tác, giám sát, điều trị). 

b) FHMP của UoC phải có chữ ký của bác sĩ thú y hoặc 

chuyên gia về sức khỏe động vật thủy sinh. 

c) UoC phải xem xét và, trong trường hợp cần thiết, sửa đổi 

IPMP khi thay đổi hoạt động nuôi trồng, các yếu tố bên 

ngoài thay đổi hoặc theo chỉ đạo của bác sĩ thú y hoặc 

chuyên gia về sức khỏe động vật thủy sinh. 

 

 

Yêu cầu về công bố thông tin : 

Quy định 2.15.12  

Biểu tượng công 

bố 

Phạm vi quy định: tất cả các nhóm loài ngoại trừ cá hồi nhưng chỉ 

áp với các hệ thống nuôi không trên đất liền  

UoC phải công bố151 kết quả lấy mẫu ký sinh trùng sống bên ngoài 

cơ thể vật nuôi trong vòng bảy ngày kể từ ngày lấy mẫu. 

Quy định 2.15.13  

Biểu tượng công 

bố 

Trong trường hợp UoC xác định được mức độ kháng thuốc, UoC 

phải công bố152 thông tin này.  

 

 

Nội dung quan trọng cần cân nhắc - Phần Rận biển 

A.  Chỉ số đối với rận biển/vòng đời/giống (đực/cái) 

• Tiếp tục tập trung vào yêu cầu về Lepeophtheirus salmonis của quy định. 

Bổ sung thêm yêu cầu báo cáo công khai việc xuất hiện rận biển Caligus spp. tại trại 

nuôi ở British Columbia, BC, Canada trong vòng 7 ngày kể từ ngày lấy mẫu. 

 

B. Yêu cầu đối với thời kỳ không nhạy cảm 

• Tiếp tục xây dựng các quy định về thời kỳ nhạy cảm.  

 

C. Yêu cầu về quy trình lấy mẫu 

• Tần suất:  Không thay đổi yêu cầu lấy mẫu hàng tuần trong thời kỳ nhạy cảm. 

• Số lượng lồng nuôi: Lấy mẫu của ít nhất 50% số lồng nuôi trong khoảng thời gian 2 

tuần và lấy mẫu toàn bộ trại nuôi trong khoảng thời gian ít nhất 6 tuần. 

• Số lượng cá ở mỗi lồng nuôi: Lấy ít nhất 10 mẫu cá ở mỗi lồng. 

• Giai đoạn sống của rận biển: Tối thiểu phải cung cấp dữ liệu về rận đực ấu niên và rận 

cái trưởng thành 

• An sinh cho cá (miễn lấy mẫu): Chuyên gia chịu trách nhiệm về sức khỏe và an sinh 

 
151 Thông qua trang web của UoC hoặc các trang web công khai khác. 
152 Thông qua trang web của UoC. 
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cá có thể dừng lấy mẫu cá trong một khoảng thời gian nhất định trong thời kỳ nhạy 

cảm. Lý do dừng lấy mẫu cần được ghi rõ trong hồ sơ.  

 

D. Sửa đổi quy định để phù hợp với từng khu vực (trong thời kỳ nhạy cảm) 

• ASC sẽ thiết lập ngưỡng nhiễm rận biển tối đa theo từng khu vực và các giai đoạn 

nhạy cảm: 

o Ngưỡng ban đầu: 

▪ Áp dụng ngưỡng rận biển thấp nhất theo quy định hiện hành ở các khu 

vực làm ngưỡng nhiễm rận biển của ASC.  

▪ Áp dụng thời kỳ nhạy cảm theo quy định hiện hành ở các khu vực. 

▪ ASC sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến cho rằng cần phải thay đổi các 

ngưỡng và thời kỳ này nếu có bằng chứng rõ ràng,    

o Đối với các khu vực không có quy định về ngưỡng cũng như thời kỳ nhạy cảm, 

thì ASC sẽ yêu cầu trại nuôi sử dụng giới hạn nghiêm ngặt nhất có hiệu lực tại 

thời điểm đó (ví dụ: 0,2 rận cái trưởng thành). Độ dài và thời gian của thời kỳ 

nhạy cảm phải được xác định cụ thể để phù hợp với tiêu chí (ví dụ: khi cá non ở 

gần lồng) và thông tin khoa học mới nhất. 

o Hàng năm, ASC sẽ xem xét các ngưỡng theo quy định ở các khu vực và cập 

nhật các ngưỡng rận biển cho phù hợp.  

• Trại nuôi không tuân thủ tiêu chuẩn ASC là trại nuôi không duy trì mức độ rận biển 

dưới ngưỡng: 

o Trại nuôi cần thông báo cho CAB về tình trạng vượt ngưỡng. 

o Nếu trại nuôi không giảm được mức nhiễm rận biển xuống dưới ngưỡng trong 

một thời hạn nhất định (chưa xác định), trại nuôi sẽ không được phép cá có 

chứng nhận ASC. 

o ASC vẫn chưa xác định thời hạn nêu trên và mong muốn các bên liên quan 

đóng góp ý kiến về cách xác định thời hạn. 

Để biết thông tin chi tiết về các khuyến nghị của TWG đối với tiêu chí sửa đổi, bao gồm cơ 

sở lý luận, vui lòng xem “Khuyến nghị sửa đổi cho quy định 3.1.7 của Tiêu chuẩn Cá hồi 

ASC (sau khi tham vấn cộng đồng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021)”. 

 

Phạm vi tiêu chí 2.15 Rận biển - Tất cả UoC nuôi cá hồi trừ khi quy định có yêu cầu khác  

 

Quy định:  

Rận biển 

Quy định 2.15.14 

 

UoC phải tham gia vào chương trình Quản lý theo vùng (ABM) để kiểm 

soát dịch bệnh, ký sinh trùng và ngăn ngừa tình trạng kháng phương 

pháp điều trị bao gồm phối hợp thả giống, bỏ hóa, thuốc dùng để 

phòng trị bệnh cho vật nuôi và chia sẻ thông tin, như được nêu trong 

Phụ lục II-1 “Đặc điểm và yêu cầu ABM ” .  

Quy định 2.15.15 Phạm vi quy định: UoC nuôi cá hồi ở vùng có cá hồi tự nhiên 

UoC phải thiết lập mức độ nhiễm rận biển tối đa cho toàn bộ ABM và 

cho từng điểm nuôi như được nêu trong Phụ lục II-2 “Thiết lập và điều 

chỉnh mức độ nhiễm rận biển cho ABM và trại nuôi”. 
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Quy định 2.15.16 Phạm vi quy định: UoC nuôi cá hồi ở vùng có cá hồi tự nhiên 

Hàng năm, UoC phải đánh giá và sửa đổi (nếu cần) mức độ nhiễm rận 

biển tối đa được nêu trong Quy định 2.15.15, cho toàn bộ ABM và điểm 

nuôi được nêu trong Phụ lục II-2 “Thiết lập và điều chỉnh mức độ nhiễm 

rận biển cho ABM và trại nuôi”. 

Quy định 2.15.17 

 

Phạm vi quy định: UoC nuôi cá hồi ở vùng có cá hồi tự nhiên 

UoC phải tiến hành lấy mẫu rận biển như được nêu trong Phụ lục X 

“Yêu cầu về việc lấy mẫu rận biển”. 

Quy định 2.15.18 

 

Phạm vi quy định: UoC nuôi cá hồi ở vùng có cá hồi tự nhiên 

UoC phải có dữ liệu về lộ trình cũng như thời gian di cư của cá hồi ở 

những tuyến đường di cư chính trong bán kính 75 km tính từ trại nuôi.  

Quy định 2.15.19 Phạm vi quy định: UoC nuôi cá hồi ở vùng có cá hồi tự nhiên 

UoC phải cung cấp dữ liệu giám sát rận biển trên cá hồi non di cư (out-

migrating salmon juvenile), cá hồi ven biển (coastal sea trout) và cá hồi 

Bắc cực (Arctic char), được nêu trong Phụ lục III-1 “Phương pháp liên 

quan đến việc giám sát cá hồi tự nhiên”. 

Quy định 2.15.20 Phạm vi quy định: UoC nuôi cá hồi ở vùng có cá hồi tự nhiên 

UoC phải duy trì mức độ nhiễm rận biển tại trại nuôi dưới ngưỡng trong 

thời kỳ nhạy cảm. Trong trường hợp bằng hoặc vượt ngưỡng cho 

phép, UoC phải giảm mức độ xuống dưới ngưỡng trong vòng [đang 

xác định] ngày sau khi vượt ngưỡng153, như được nêu trong Phụ lục 

XX “Ngưỡng rận biển trong thời kỳ nhạy cảm”.  

Quy định 2.15.21 

 

UoC phải có Số lần điều trị bằng thuốc (Weighted Number of Medicinal 

Treatments, WNMT), bằng hoặc thấp hơn Tiêu chuẩn đầu vào (Entry 

Level, EL) của quốc gia, được nêu trong Phụ lục VII “Phương pháp 

điều trị bằng thuốc diệt ký sinh trùng”.  

Quy định 2.15.22 

 

Sau khi đáp ứng quy đinh 2.15.21, UoC phải tiến hành giảm 25% 

WNMT mỗi hai (2) năm cho đến khi WNMT bằng hoặc thấp hơn Tiêu 

chuẩn toàn cầu (Global Level, GL), được nêu trong Phụ lục VII 

“Phương pháp điều trị bằng thuốc diệt ký sinh trùng”. 

Quy định 2.15.23 UoC phải thể hiện cam kết154 hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, 

học giả và chính phủ trong hoạt động nghiên cứu sau khi đạt được sự 

đồng thuận giữa các bên, nhằm đo lường các tác động tiềm tàng đối 

với quần thể cá hồi tự nhiên.  

 

Quy định về báo cáo thông tin: 

Quy định 2.15.24 

Biểu tượng báo cáo 

Phạm vi quy định: UoC nuôi cá hồi ở vùng có cá hồi tự nhiên 

UoC phải công bố công khai155 kết quả lấy mẫu về mức độ nhiễm 

rận biển trên cá hồi non di cư, cá hồi ven biển và cá hồi Bắc cực.  

Quy định 2.15.25 

Biểu tượng báo cáo 

Phạm vi quy định: UoC nuôi cá hồi ở vùng có cá hồi tự nhiên 

UoC phải công bố công khai156 việc lấy mẫu rận biển ở trại nuôi 

trong vòng 7 ngày thực hiện.  

 
153 Các trại nuôi phải lấy mẫu ở tháng liền trước thời kỳ nhạy cảm, nhằm đảm bảo mức độ nhiễm rận biển ở dưới Ngưỡng rận 
biển cho thời kỳ nhạy cảm tại thời điểm lấy mẫu đầu tiên trong thời kỳ nhạy cảm.  
154 Trại nuôi và/hoặc công ty điều hành phải thể hiện được cam kết này bằng việc cung cấp dữ liệu của từng trại nuôi cho nhà 
nghiên cứu, cho phép họ đến nghiên cứu tại điểm nuôi, hoặc hỗ trợ khác cho các hoạt động nghiên cứu (hỗ trợ phi tài chính). 
155 Thông qua trang web của UoC hoặc các trang web công khai khác. 
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Quy định 2.15.26 

Biểu tượng báo cáo 

Trong trường hợp vượt ngưỡng theo như Phụ lục XX “Ngưỡng rận 

biển trong thời kỳ nhạy cảm”, UoC phải thông báo cho Cơ quan 

đánh giá sự phù hợp (CAB) trong ngày làm việc tiếp theo sau ngày 

cuối cùng lấy mẫu rận biển.  

 

 

Phụ lục II: Chương trình quản lý theo vùng (ABM)  

 

Phụ mục 

1. Đặc điểm và yêu cầu của ABM 

2. Thiết lập và điều chỉnh mức độ nhiễm rận biển cho ABM và trại nuôi  

 

Phụ lục II-1. Đặc điểm và yêu cầu ABM 

Tiêu chí 2.15 yêu cầu trại nuôi tham gia vào chương trình quản lý theo vùng157 nhằm kiểm 

soát dịch bệnh, ký sinh trùng cũng như tình trạng kháng phương pháp điều trị. Phụ lục này 

mô tả các yêu cầu chính của chương trình quản lý theo vùng.  

Mục đích của chương trình quản lý theo vùng là nhằm cải thiện công tác quản lý sức khỏe 

và an ninh sinh học tại trại nuôi, với mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu các tác động tiêu cực 

tiềm tàng đối với quần thể cá hồi tự nhiên. 

 

II-1. A Định nghĩa về “vùng” 

Nếu mô hình quản lý theo vùng đã được đưa vào các quy định về quản lý tại khu vực hoạt 

động của trại nuôi, thì trại nuôi sẽ sử dụng định nghĩa ‘vùng’ của các yêu cầu pháp lý đó. 

Nếu ABM không được đưa vào các quy định về quản lý, thì ‘vùng’ đề cập trong ABM phải 

bao quát một phạm vi địa lý hợp lý, ví dụ như vịnh hẹp hoặc tập hợp các vịnh hẹp có mối 

liên hệ với nhau về mặt sinh thái. Ranh giới trong một vùng cần phải được xác định, trong 

đó bao gồm vùng có tác động tăng dần đối với quần thể tự nhiên, chuyển động của nước 

cũng như các khía cạnh có liên quan khác về cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái.  

 

II-1. B Yêu cầu liên quan khi tham gia chương trình 

Trong một vùng xác định, ít nhất 80% sản lượng nuôi trồng (tính theo trọng lượng) phải 

tham gia chương trinh quản lý theo vùng, ngay cả khi không phải tất cả trại nuôi đều đang 

cần được cấp chứng nhận theo như yêu cầu này. Nếu không có sự tham gia của đại đa số 

các trại nuôi, chương trình có thể sẽ không vận hành hiệu quả. Tất cả trại nuôi trong vùng,  

do đơn vị yêu cầu được cấp chứng nhận sở hữu, phải tham gia ABM, ngay cả khi không 

phải tất cả trại nuôi đều cần được cấp chứng nhận.  

 

II-1. C Hướng dẫn tham gia và các yêu cầu của ABM   

Để có thể được áp dụng dựa trên Tiêu chuẩn trại nuôi ASC, chương trình ABM phải đảm 

bảo rằng:   

1. Cung cấp tài liệu minh bạch về trại nuôi/công ty tham gia ABM, cũng như thông tin về 

người đại diện (bao gồm thông tin liên lạc) và phương thức giao tiếp.  

 
156 Thông qua trang web của UoC hoặc các trang web công khai khác. Các kết quả được công bố phải đề cập đến rận biển L. 
salmonis (ít nhất bao gồm các giai đoạn được yêu cầu trong Phụ lục X, “Yêu cầu về việc lấy mẫu rận biển”). Tại British 
Columbia (BC), Canada, các kết quả công bố phải bao gồm rận biển trưởng thành Caligus spp. 
157 Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc quản lý theo vùng hoặc theo địa điểm, vui lòng tham khảo Young et al., 2007. 
Solving the Crisis in Ocean Governance: Place-Based Management of Marine Ecosystems. Environment: Volume 49, Number 
4, pages 20–32. 
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2. Phát triển và xây dựng tài liệu về mục tiêu quản lý dịch bệnh chung cho ABM. Các mục 

tiêu này phải đề cập đến việc tăng cường hiểu biết và giảm thiểu rủi ro xảy ra dịch bệnh 

ở trại nuôi cá hồi tự nhiên. Mục tiêu cần được cập nhật thường xuyên dựa trên các 

thông tin mới nhất, bao gồm cả mối quan tâm của công đồng đối với trại nuôi tham gia 

ABM. Cá hồi tự nhiên nên là một trong các mối quan tâm mà công ty thường chia sẻ với  

các bên liên quan, như được nêu trong Quy định 3.13 

3. Chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các trại nuôi là cần thiết để đảm bảo sự phối hợp diễn 

ra nhịp nhàng. Các thông tin đó bao gồm kế hoạch thả giống và bỏ hóa; kết quả giám 

sát ký sinh trùng và dịch bệnh tại trại nuôi, bao gồm cả mức độ nhiễm rận biển; nghi ngờ 

về tác nhân lây nhiễm không xác định được, thông tin về các biện pháp phòng trị bệnh 

bằng thuốc; và dữ liệu về tình trạng kháng thuốc, bao gồm thông tin liên quan đến các 

biện pháp điều trị không đạt hiệu quả như mong đợi. 

 

Các trại nuôi tham gia chương trình ABM cần phải phối hợp trong việc:  

1. Áp dụng và luân phiên thay đổi thuốc:  

a. Trại nuôi cần phải có khả năng lên kế hoạch điều trị phối hợp và cung cấp bằng 

chứng về lịch trình điều trị đang được tiến hành.  

b. Như một yêu cầu khi phối hợp và chia sẻ thông tin về việc điều trị, trại nuôi phải cung 

cấp đánh giá về việc sử dụng lâu dài thuốc kháng sinh được WHO158 phân loại “cực 

kỳ quan trọng”, và rủi ro tiềm ẩn của việc làm này159. 

c. Nếu được, các trại nuôi cần phối hợp sao cho việc điều trị/thu hoạch cá hồi diễn ra 

trước đợt di cư của cá hồi tự nhiên nhằm đảm bảo mức độ nhiễm rận biển tại trại 

nuôi ở mức thấp trong thời kỳ nhạy cảm (như được xác định trong Quy định 

2.15.18). 

d. Trại nuôi cần theo dõi việc sử dụng lâu dài thuốc diệt ký sinh trùng (bao gồm hoá 

chất sử dụng hàng năm và theo chu kỳ nuôi trồng) trong chương trình ABM. 

 

2. Thả giống: Hồ sơ ghi chép phải cho thấy tất cả giống cá hồi sử dụng cho ABM đều cùng 

được thả trong cùng một năm, và ngày thả giống phải được đồng bộ giữa các trại nuôi.  

 

3. Bỏ hóa: Bỏ hóa giữa các chu kỳ sản xuất sẽ giúp phá vỡ chu kỳ dịch bệnh, đồng thời để 

chừa một khoảng thời gian không có cá hồi nuôi trong nước.  

 

4. Chương trình giám sát:  

a. Giám sát dịch bệnh và mầm bệnh tại trại nuôi và chia sẻ thông tin giữa các trại nuôi 

tham gia ABM.  

b. Giám sát tình trạng kháng thuốc tại trại nuôi và chia sẻ thông tin giữa các trại nuôi 

tham gia ABM.  

c. Đối với trại nuôi nằm trong vùng có cá hồi tự nhiên, việc giám sát chúng liên quan 

đến khu vực phải được thực hiện theo 2.15.19.  

 

5. Thiết lập và điều chỉnh mức độ nhiễm rận biển tối đa cho ABM: 

a. Toàn bộ chương trình ABM sẽ thiết lập mức độ nhiễm rận biển tối đa, được thể hiện 

 
158 Phiên bản lần thứ sáu của danh sách “Thuốc kháng sinh quan trọng dùng để điều trị bệnh ở người” của WHO được công 
bố vào năm 2018 và được tìm thấy ở: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312266/9789241515528-eng.pdf . 
159 Đánh giá rủi ro phái xem xét đến việc sử dụng loại thuốc kháng sinh này theo thời gian đối với nuôi trồng cá hồi trong khu 
vực nhằm đánh giá đầy đủ nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khoẻ con người do diễn ra sự kháng thuốc diễn trong môi trường. Chỉ 
định sử dụng thuốc kháng sinh được xem là biện pháp cuối cùng vì việc này rất quan trọng đối với sức khoẻ con người. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312266/9789241515528-eng.pdf
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bởi tổng số rận biển ở tất cả trại nuôi trong khu vực. Ở những vùng có cá hồi tự 

nhiên, chương trình ABM phải đề cập đến cách thức chương trình sử dụng kết quả 

giám sát cá hồi tự nhiên để điều chỉnh mức độ nhiễm rận biển (xem thêm Phần 2 

bên dưới để biết thêm chi tiết về vòng lặp phản hồi). 

 

Phụ lục II-2. Thiết lập và điều chỉnh mức độ nhiễm rận biển cho ABM và trại nuôi  

Quy định 2.15.15 yêu cầu chương trình ABM phải thiết lập mức độ nhiễm rận biển tối đa. 

Mục đích cốt lõi của yêu cầu này là nhằm phán đoán được nguy cơ nhiễm rận biển tiềm 

tàng ở trại nuôi, được thể hiện bằng số rận biển ở tất cả các trại nuôi trong vùng. So với 

mức độ nhiễm rận biển trong trại nuôi, được đo bằng số rận biển trên mỗi cá hồi nuôi, thì 

“tổng mức độ nhiễm” là chỉ số tốt hơn trong việc đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với quần thể cá 

hồi tự nhiên,  

 

Chương trình ABM sẽ bắt đầu bằng việc tính ‘tổng mức độ nhiễm’ dựa trên các quy 

định về quản lý tại khu vực hoạt động của trại nuôi và trên bất kỳ kết quả giám sát cá 

hồi tự nhiên nào tính đến thời điểm hiện tại. Trên thực tế, điều đầu tiên cần làm là các 

trại nuôi tham gia chương trình ABM phải tính mức độ nhiễm rận biển theo yêu cầu của cơ 

quan chức năng và nhân chúng với số lượng cá hồi nuôi trong khu vực. 

  

Đối với trại nuôi nằm trong vùng có cá hồi tự nhiên, chương trình ABM phải mô tả 

cách chương trình sử dụng kết quả giám sát rận biển trên cá hồi tự nhiên để xem xét 

và điều chỉnh (nếu có) mức độ nhiễm rận biển tối đa trong khu vực mỗi năm. Các thay 

đổi về mức độ nhiễm rận biển của vùng sẽ dẫn đến các giới hạn về mức độ nhiễm rận biển 

tương ứng ở các trại nuôi riêng lẻ. Vòng lặp phản hồi phải minh bạch và thể hiện được cách 

thức mà chương trình ABM đang bảo vệ quần thể cá hồi tự nhiên thông qua phân tích dữ 

liệu giám sát được. Đặc biệt là: 

• Kết quả xem xét phải đưa ra được đề xuất cuối cùng cộng với lý do giữ nguyên hoặc 

điều chỉnh mức độ nhiễm rận biển tối đa cho chương trình ABM.  

• Việc xem xét phải được lập thành văn bản và cung cấp cho đánh giá viên. Văn bản phải 

ít nhất bao gồm tên trại nuôi/công ty tham gia (bao gồm cả thông tin liên hệ của người 

đại diện), biên bản cuộc họp, đề xuất, và phương án hành động, và lý do. 

 

Do thời gian thu thập và phân tích dữ liệu từ việc giám sát cá hồi tự nhiên có độ trễ nhất 

định nên chương trình ABM sẽ xem xét dữ liệu từ các giai đoạn trước đó, đặc biệt là trong 

các thời kỳ nhạy cảm ví dụ như giai đoạn cá hồi con di cư.  

 

Kết quả theo dõi cá hồi tự nhiên phải thể hiện được ngưỡng rận biển tại trại nuôi trong thời 

kỳ nhạy cảm, với vòng lặp phản hồi tương tự mô tả về mức độ nhiễm rận biển cho ABM. 

Nếu quá trình giám sát cá hồi tự nhiên cho thấy ngưỡng rận biển hiện tại không bảo vệ 

được cá hồi, thì trại nuôi phải giảm mức độ nhiễm xuống thấp hơn trong các thời kỳ nhạy 

cảm tiếp theo. Ngược lại, dữ liệu từ việc giám sát cho thấy cá hồi tự nhiên khoẻ mạnh sẽ 

cho phép mức độ nhiễm rận ở trại nuôi cao hơn ngưỡng thiết lập; trường hợp này cần phải 

được thực hiện cho toàn bộ ABM tuân theo ASC.    

 

Phụ lục X: Yêu cầu về việc lấy mẫu rận biển  
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1) Tần suất: Lấy mẫu hàng tuần trong thời kỳ nhạy cảm. Lấy mẫu hàng tháng trong 

khoảng thời gian còn lại của năm.  

2) Số lượng lồng nuôi: Lấy mẫu của ít nhất 50% số lồng nuôi trong khoảng thời gian 2 

tuần và lấy mẫu toàn bộ trại nuôi trong khoảng thời gian ít nhất 6 tuần.  

3) Số lượng cá ở mỗi lồng nuôi: Lấy ít nhất 10 mẫu cá ở mỗi lồng. 

4) Giai đoạn sống của rận biển: Tối thiểu phải cung cấp dữ liệu về rận đực ấu niên160  

và rận cái trưởng thành.  

 

An sinh cho cá (miễn lấy mẫu): Bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về sức khoẻ cá có thể dừng lấy 

mẫu cá trong một khoảng thời gian nhất định trong thời kỳ nhạy cảm. Lý do dừng lấy mẫu 

cần được ghi rõ trong hồ sơ161.  

 

Các trại nuôi phải đảm bảo rận biển tách ra khỏi cá sẽ được đưa vào lần lấy mẫu cuối cùng.  

Trong các hệ thống nuôi trồng khép kín162, các phương pháp thay thế để giám sát rận biển 

có thể sử dụng, chẳng hạn như giám sát bằng video.  

 

Lưu ý: Yêu cầu khi lấy mẫu chỉ áp dụng cho các trại nuôi ở những vùng có cá hồi tự nhiên. 

 

Phụ lục III: Phương pháp liên quan đến việc giám sát cá hồi tự nhiên  

 

Phụ lục III-1. Phương pháp giám sát cá hồi tự nhiên 

Tiêu chuẩn trại nuôi ASC yêu cầu các trại nuôi trong vùng có cá hồi tự nhiên phải tham gia 

giám sát rận biển ký sinh trên cá hồi tự nhiên. Mục đích của việc này là nhằm làm rõ mối liên 

hệ giữa sức khỏe của cá hồi tự nhiên và cá hồi nuôi dựa trên các thông tin khách quan. Các 

yêu cầu này không đòi hỏi một phương pháp cụ thể cho việc giám sát. Tuy nhiên, việc giám 

sát phải tuân thủ các yêu cầu sau đây: 

• Phương pháp, kết quả và quá trình phân tích phải được công bố công khai và thể 

hiện tính khoa học chặt chẽ về cỡ mẫu, vị trí lấy mẫu và phương pháp lấy mẫu. 

• Việc giám sát phải phù hợp về mặt địa lý của khu vực đặt trại nuôi/hoặc ABM, từ đó, 

có thể mang lại thông tin hữu ích cho việc triển khai chương trình ABM. 

• Quá trình này phải có sự tham gia của các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà khoa 

học độc lập. Các chương trình của chính phủ cũng được chấp nhận, ngay cả khi 

công ty không đóng góp hoặc đóng góp rất ít, bởi vì chương trình có sự tương đồng 

về mặt địa lý với ABM. 

• Số lượng rận biển trên mỗi cá hồi tự nhiên và tỷ lệ hiện mắc rận biển đều là các chỉ 

số có ý nghĩa về mặt thống kê và có thể được dùng trong nghiên cứu. 

 

Nếu các quy định của quốc gia hay địa phương nghiêm cấm việc xử lý cá hồi tự nhiên, thì 

cần phải hiểu rằng chúng đang được giám sát và bảo vệ theo một cách khác. Sự hợp tác 

của các trại nuôi là cần thiết vì vậy họ phải có khả năng cung cấp dữ liệu. Tuy nhiên, các trại 

nuôi không nên mong đợi được phép tự đánh bắt cá hồi. 

 

 
160 Rận biển đực trước và khi trưởng thành 
161 Trường hợp để được miễn lấy mẫu bao gồm: Ngay sau khi giai đoạn phát triển thành cá hồi non và thả giống, cá đang mắc 
bệnh và hoặc đang được điều trị (bao gồm cả điều trị rận biển. Trong trường hợp cá được miễn lấy mẫu do đang điều trị, thì 
thời gian miễn tối đa là 2 tuần), trong một số điều kiện môi trường cụ thể (ví dụ. nhiệt độ nước [dưới 4oC], nồng độ oxy thấp, 
tảo nở hoa, sứa biển). 
162 Hệ thống nuôi trồng khép kín: xem danh sách định nghĩa.  
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Phụ lục XX: Ngưỡng rận biển trong thời kỳ nhạy cảm 

 

Bảng dưới đây thể hiện ngưỡng rận biển theo vùng và thời kỳ nhạy cảm theo tiêu chuẩn 

ASC đối với các khu vực nuôi trồng cá hồi chính. Bảng cho biết giới hạn rận biển thấp nhất 

hiện đang được thiết lập tại các khu vực163. Đây là điểm khởi đầu của ASC nhằm thiết lập 

các ngưỡng rận biển theo vùng và theo thời kỳ nhạy cảm. ASC sẽ tiếp tục cung cấp các 

bằng chứng cho thấy nhu cầu thay đổi các ngưỡng này và tiến hành đánh giá định kỳ, cũng 

như cập nhật bảng theo yêu cầu. 

 

Khu vực *  Ngưỡng rận biển  

(L. salmonis) 

Thời kỳ nhạy cảm 

Canada (British 

Columbia) 
3 rận biển** ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 

Quần đảo Faroe  0,5 rận cái trưởng thành ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 

Ireland 0,3 rận cái đẻ trứng ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 

 

 

Na Uy 
0,2 rận cái trưởng thành 

ngày 13 tháng 4 đến ngày 24 tháng 5 

(tuần 16-21) đối với Nord-Trøndelag và 

khu vực phía Nam 

ngày 18 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6 

(tuần 21-26) đối với Nordland, Troms and 

Finnmark 

Scotland 0,5 rận cái trưởng thành*** 01 tháng Hai đến 30 tháng Sáu *** 
Bảng: Ngưỡng rận biển (L. salmonis) và thời kỳ nhạy cảm cho từng khu vực.  

*Nếu khu vực đó không đặt ra giới hạn về mức độ nhiễm rận biển, thì ASC sẽ yêu cầu trại nuôi sử dụng giới hạn nghiêm ngặt 

nhất có hiệu lực tại thời điểm đó (ví dụ: 0,2 rận cái trưởng thành). Độ dài và thời gian của thời kỳ nhạy cảm phải được xác định 

cụ thể để phù hợp với tiêu chí (ví dụ: khi cá non ở gần lồng) và thông tin khoa học mới nhất 

**Rận biển bao gồm rận cái L. salmonis trường thành (có hoặc không có dây trứng) và rận biển L. salmonis khác (bao gồm rận 

đực ấu niên và trưởng thành). Cả hai khái niệm rận biển (mobile và motile) có thể thay thế cho nhau.   

***Theo Quy tắc thực hành tốt cho Nuôi trồng thủy sản của Phần Lan (CoGP). 

 

Bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về sức khoẻ cá có thể dừng điều trị rận biển cho cá, điều này 

sẽ gây khó khăn trong việc giảm mức độ nhiễm rận biển xuống dưới ngưỡng trong vòng 

[đang xác định] ngày sau khi vượt ngưỡng, trong một khoảng thời gian nhất định trong thời 

kỳ nhạy cảm. Lý do dừng điều trị cần được ghi rõ trong hồ sơ164.  

 

Phụ lục VII: Phương pháp điều trị ký sinh trùng 

 

Tiếp tục giảm việc điều trị bằng thuốc diệt ký sinh trùng  

 

Tiêu chuẩn trại nuôi ASC yêu cầu các trại nuôi phải liên tục giảm số lần sử dụng thuốc trong 

điều trị rận biển – một loại ký sinh trùng tồn tại dai dẳng. Mục tiêu cuối cùng là không còn 

phải điều trị rận biển bằng thuốc. Nhưng thực tế cho thấy, phần lớn các bên liên quan trong 

ngành nuôi trồng thuỷ sản chưa thể làm được điều này. 

 

 
163 Do cơ quan chức năng thiết lập hoặc dựa theo thông lệ của ngành nuôi trồng thuỷ sản (ví dụ thông qua tiêu chuẩn thực 
hành của ngành nuôi trồng thuỷ sản). 
164 Các trường hợp dừng điều trị bằng thuốc bao gồm: điều kiện môi trường cụ thể (thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ nước [dưới 
4oC], nồng độ oxy thấp, tảo nở hoa, sứa biển), mức độ nhiễm rận biển tại trại nuôi tăng cao đến mức không lường trước được, 
khó khăn về xử lý hồ sơ logistic hoặc điều trị chậm trễ. 
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Để khuyến khích việc phát triển và sử dụng các biện pháp điều trị không dùng thuốc (ví dụ: 

kiểm soát sinh học và cơ học), các quy định liên quan trong Tiêu chí 2.15 yêu cầu trại nuôi 

phải đáp ứng Tiêu chuẩn đầu vào (EL) – đây là chỉ số cho biết số lần điều trị bằng thuốc 

(WNMT), sau đó cần giảm dần số lần điều trị theo một tỷ lệ nhất định cho đến khi WNMT 

đáp ứng Tiêu chuẩn toàn cầu (GL). 

 

Song song với quá trình cải thiện như mô tả ở trên, Tiêu chuẩn yêu cầu trại nuôi áp dụng 

Quản lý dịch hại tổng hợp (Integrated Pest Management, IPM) để giảm thiểu rận biển một 

cách hiệu quả. 

 

Phụ lục này mô tả rõ hơn các khái niệm được đề cập ở trên, đồng thời cung cấp số liệu liên 

quan đến EL, GL và tỷ lệ giảm điều trị bằng thuốc. 

 

Số lần điều trị bằng thuốc (WNMT)165 

 

Số lần điều trị bằng thuốc là tổng số lần điều trị bằng thuốc diệt ký sinh trùng trong một chu 

kỳ nuôi trồng, bên trong UoC. Nếu chỉ điều trị một số lồng nuôi, thì tính tỷ lệ số lồng được 

điều trị. 

 

Một số ví dụ về cách tính WNMT:  

– điều trị toàn bộ trại nuôi (gồm tất cả lồng nuôi) và điều trị một lần, được tính là 

WNMT = 1; 

– điều trị 1 lồng nuôi trong tổng số 10 lồng và điều trị một lần, được tính là WNMT = 

0,1; 

– điều trị 1 lồng nuôi trong tổng số 10 lồng và điều trị hai lần (tức là sử dụng hai biện 

pháp điều trị khác nhau), được tính là WNMT = 0,2; 

– điều trị 5 lông nuôi trong tổng số 20 lồng và điều trị một lần, được tính là WNMT = 

0,25. 

 

Nội dung khác cần xem xét: 

1. Hydrogen peroxide (H2O2) phải được xem là thuốc điều trị ký sinh trùng và do đó 

phải được tính vào WNMT; 

2. Nếu một phương pháp tắm thuốc riêng lẻ được áp dụng như là “biện pháp điều trị 

kết hợp” (điều trị ở thời điểm t1 và điều trị thêm ở thời điểm t2), thì mỗi lần điều trị (t1 

và t2) phải được tính vào WNMT. 

 

Một số ví dụ khác về cách tính WNMT 

– điều trị 1 lồng nuôi trong tổng số 10 lồng và điều trị một lần bằng hydrogen peroxide 

(H2O2), được tính là WNMT = 0.1; 

– điều trị 1 lồng nuôi trong tổng số 10 lồng và điều trị một lần bằng hydrogen peroxide 

(H2O2) dưới dạng một biện pháp điều trị kết hợp, được tính là WNMT = 0.2; 

 

Định nghĩa Tiêu chuẩn đầu vào (EL) và Tiêu chuẩn toàn cầu (GL) 

 

 
165 Thuốc diệt ký sinh trùng bao gồm hydrogen peroxide. 
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Tổ công tác kỹ thuật đã thực hiện và xem xét một nghiên cứu thống kê chi tiết để tìm hiểu 

đặc điểm về số lần điều trị rận biển được áp dụng cho mỗi chu kỳ nuôi trồng trong các khu 

vực nuôi trồng khác nhau. Nghiên cứu, bao gồm dữ liệu đã sử dụng (trong Excel) được 

công bố rộng rãi trên trang web ASC. 

 

Nói một cách ngắn gọn, nghiên cứu sử dụng 4 bộ dữ liệu, với N = 896 điểm dữ liệu. Bộ dữ 

liệu bao quát nhiều khu vực nuôi trồng: Tây Canada (BC), Chile, Quần đảo Faroe, Ireland, 

Na Uy và Scotland. Sau đó, nghiên cứu đã thiết lập các đường cong phân bố số lần điều trị 

bằng thuốc được áp dụng cho mỗi khu vực và một đường cong toàn cầu trên cơ sở N = 

896. 

 

Ở phân vị thứ 50 cho mỗi đường cong khu vực, WNMT của khu vực được sử dụng để xác 

định Tiêu chuẩn đầu vào cho trại nuôi trong khu vực đó. WNMT của trại nuôi phải thấp hơn 

hoặc bằng EL để đảm bảo tuân thủ quy định. Kết quả được trình bày trong bảng dưới đây: 

 

Khu vực* Tiêu chuẩn đầu vào (EL) Tiêu chuẩn toàn cầu (WNMT) 

Canada (British 

Columbia) 
1 

 

Canada (Bờ Đông) 9  

Chile 9  

Quần đảo Faroe 6 3** 

Iceland 6  

Ireland 3  

Na Uy 5  

Scotland 9  

Bảng: Tiêu chuẩn đầu vào của từng khu vực và Tiêu chuẩn toàn cầu (cả hai đều thể hiện bằng WNMT) 

*Các trại nuôi không nằm trong khu vực được liệt kê trong bảng sẽ áp dụng EL = 6 và GL = 3. Đối với khu vực không có đủ dữ 

liệu tại thời điểm sửa đổi, phân bố WNMT toàn cầu sẽ được sử dụng để xác định EL. Vì EL được đặt ở phân vị thứ 50 của bộ 

dữ liệu khu vực, nên phân vị tương đương sẽ được áp dụng cho bộ dữ liệu toàn cầu (với EL = 6). 

 

**GL được thiết lập ở 3 WNMT, nếu "biện pháp điều trị kết hợp" được áp dụng hai lần (được tính là 2 * 2 = 4 WNMT), thì GL = 

4 WNMT. Đối với trường hợp ngoại lệ này, nếu áp dụng thêm các biện pháp điều trị bằng thuốc, thì sẽ dẫn đến vượt ngưỡng 

GL = 4. 

 

Bên cạnh Tiêu chuẩn đầu vào theo khu vực, một Tiêu chuẩn toàn cầu (GL) cũng đã được 

xác định. Các trại nuôi bắt buộc phải giảm WNMT từ EL xuống bằng GL sau một khoảng 

thời gian nhất định. GL dựa trên phân vị thứ 20-25 của bộ dữ liệu. Do đó GL = 3 WNMT. 

Nhưng một số phương pháp tắm thuốc được xem là “biện pháp điều trị kết hợp” (đề cập ở 

trên), nếu GL = 3 thì có thể dẫn đến một phần của biện pháp điều trị tăng trên GL = 3. Để 

phản ánh đúng thực tế của việc áp dụng biện pháp điều trị kết hợp, một ngoại lệ đã được 

đưa ra khi biện pháp điều trị kết hợp được áp dụng hai lần. Lúc này, GL = 4 WNMT. Đối với 

các trường hợp còn lại, GL = 3 WNMT. 

 

Gỉảm WNMT từ EL xuống GL 

 

Các trại nuôi phải giảm WNMT từ ≤EL xuống GL, tỷ lệ 25% mỗi 2 năm (tức là cứ mỗi 2 năm 

thì WNMT giảm 25%). 
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Tiêu chí 2.16 – Thuốc kháng sinh và các thuốc thú y khác 

  

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Phần lớn Tiêu chuẩn ASC đều nhất quán trong các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng 

thuốc kháng sinh và các loại thuốc thú y khác. Nhưng giữa các Tiêu chuẩn vẫn xảy ra 

các trường hợp ngoại lệ. Ngoài ra, các quan điểm toàn cầu về việc sử dụng thuốc kháng 

sinh đã có nhiều thay đổi kể từ các phiên bản Tiêu chuẩn đầu tiên. 

 

Do đó, ASC đã thành lập Tổ công tác kỹ thuật (TWG) bao gồm các chuyên gia hàng đầu 

từ WHO, FAO, OIE, các học giả, bác sĩ thú y và các chuyên gia trong ngành nuôi trồng 

thuỷ sản để thảo luận nhằm cải tiến các yêu cầu của ASC về việc sử dụng thuốc kháng 

sinh và các thuốc thú y khác một cách có trách nhiệm. 

 

TWG đã xây dựng đề xuất dựa trên Giải pháp Một sức khoẻ (One Health Approach)  

(https://www.fao.org/one-health/en/), giải pháp này là nỗ lực toàn cầu giữa FOA, WHO và 

OIE, theo đó xác nhận rằng sức khoẻ của con người có mối liên hệ với sức khoẻ của 

động vật và môi trường – và ngược lại. Giải pháp Một sức khoẻ đã thể hiện mối lo ngại 

về tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR) đang gia tăng tràn lan, trong cả điều trị bệnh 

cho con người và động vật. Để minh hoạ rõ hơn mối lo ngại này, giải pháp dự đoán đến 

năm 2050, AMR sẽ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu – ước tính khoảng 10 triệu 

người mỗi năm. 

 

AMR xảy ra do sử dụng thuốc kháng sinh không phù hợp, ví dụ như sử dụng không qua 

chẩn đoán (hay thường được biện minh là "sử dụng để phòng bệnh") hoặc áp dụng sai 

thuốc kháng sinh trong điều trị. Vì những sai lầm này, vi sinh vật (ví dụ: vi khuẩn) đã tăng 

khả năng đề kháng thuốc kháng sinh, từ đó khiến những người cần chữa bệnh bằng 

thuốc kháng sinh phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Việc này khiến các bệnh như 

viêm phổi cũng có thể gây chết người. Ngoài ra, bởi vì AMR, bác sĩ phải tăng số lần điều 

trị và lượng hoạt chất để điều trị các bệnh giống nhau. 

https://www.fao.org/one-health/en/
https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf
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Phạm vi tiêu chí 2.16 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận - Thuốc kháng sinh và các thuốc thú y khác là các hóa chất được sử dụng để 

điều trị hoặc cải thiện tình trạng sức khỏe ở động vật, kể cả thủy sản. Thuốc dùng để phòng 

trị bệnh bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc chống ký sinh trùng, thuốc kháng nấm, thuốc 

kháng virus, hormone, thuốc gây mê và vaccine. Việc sử dụng các loại thuốc này đã mang 

lại nhiều lợi ích cho ngành nuôi trồng thủy sản, cho phép cải thiện sức khỏe và an sinh của 

cá, tăng tỷ lệ sống, tăng lợi nhuận kinh tế và hiệu quả sản xuất cho người nuôi cá. Bên cạnh 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

TWG đã tư vấn cho ASC hai khía cạnh chính của các yêu cầu liên quan đến thuốc kháng 

sinh và các thuốc thú y khác: 

 

1 – Cho phép sử dụng ‘thuốc kháng sinh quan trọng’ một cách có điều kiện – thuốc 

kháng sinh được phân loại theo mức độ quan trọng đối với hoạt động điều trị bệnh cho 

con người trong danh sách ‘thuốc kháng sinh quan trọng’ của WHO (“Danh sách CIA của 

WHO”). Phần lớn Tiêu chuẩn ASC đều cấm sử dụng thuốc kháng sinh được liệt kê là 

“cực kỳ quan trọng” trong danh sách CIA của WHO, dựa trên quan điểm rằng ‘không sử 

dụng vẫn tốt hơn là sử dụng’. 

 

TWG phản đối mạnh mẽ quan điểm này vì điều này khiến trại nuôi hoặc bác sĩ thú y chỉ 

được sử dụng thuốc kháng sinh kém hiệu quả hơn (thuốc kháng sinh không được liệt kê 

trong danh sách). Việc sử dụng các loại thuốc kháng sinh kém hiệu quả hơn để điều trị 

bệnh được xem là nguyên nhân hàng đầu gây gia tăng tình trạng AMR. TWG đề xuất 

rằng, trong trường hợp bệnh do bác sĩ thú y chẩn đoán, ‘thuốc kháng sinh quan trọng’ là 

lựa chọn tốt hơn để điều trị bệnh một cách hiệu quả. Hiệu quả điều trị nên được ưu tiên 

hơn loại kháng sinh sử dụng. 

 

ASC đồng ý với Giải pháp Một sức khoẻ và đồng ý với đề xuất chuyên môn của TWG. 

Nhưng ASC cũng cần xét đến quan điểm của các bên liên quan trong trường hợp các 

sản phẩm được dán nhãn ASC có thể được xử lý bằng ‘thuốc kháng sinh quan trọng’. Vì 

lý do này, ASC không cho phép sử dụng ‘thuốc kháng sinh quan trọng’ trên các sản 

phẩm được dán nhãn ASC và đi vào chuỗi cung ứng. Qua cách tiếp cận này, các trại 

nuôi được cấp chứng nhận ASC có thể góp phần giảm thiểu tình trạng AMR, đồng thời 

mang lại giá trị cho người tiêu dùng khi loại bỏ các sản phẩm được xử lý bằng ‘thuốc 

kháng sinh quan trọng’ ra khỏi chuỗi cung ứng. Đây cũng là chính sách áp dụng trong 

Tiêu chuẩn cá hồi ASC và Tiêu chuẩn cá hồi nước ngọt ASC. 

 

2 – Giảm tổng lượng thuốc kháng sinh – Các Tiêu chuẩn ASC hiện nay đều giới hạn 

số lần điều trị. Vì tình trạng AMR không chỉ gia tăng bởi số lần điều trị mà còn bởi lượng 

kháng sinh được sử dụng, nên TWG đề xuất ASC yêu cầu trại nuôi giảm dần lượng 

thuốc kháng sinh. Lượng thuốc kháng sinh bằng số lần điều trị * lượng hoạt chất. Đối với 

thủy sản nuôi đã được giới hạn số lần điều trị, thì con số đó được giữ nguyên. TWG 

không đề xuất đưa ra một tỷ lệ giảm cố định ở phiên bản đầu tiên của Tiêu chuẩn này, 

bởi vì mục đích là giảm sử dụng thuốc kháng sinh một cách có hệ thống; đồng thời tuỳ 

từng trường hợp cụ thể, thuốc sẽ được sử dụng rất khác nhau giữa các loài, loại, quy mô 

nuôi trồng và các khu vực trên toàn thế giới  
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những lợi ích này, việc lạm dụng và sử dụng sai thuốc dùng để phòng trị bệnh (không bao 

gồm vaccine) gây ra những rủi ro cụ thể. Hầu hết rủi ro đáng quan ngại nhất xuất phát từ 

việc giải phóng thuốc hoặc các chất chuyển hóa của chúng ra môi trường, sự hiện diện của 

dư lượng thuốc trong thành phẩm, và sự phát triển của việc kháng thuốc do sử dụng vô 

trách nhiệm. 

 

Việc sử dụng thuốc diệt ký sinh trùng được đề cập trong 2.15 và thuốc không dùng để 

phòng trị bệnh được đề cập trong 2.14. 

 

Mục đích - Để giảm thiểu rủi ro mà thuốc kháng sinh và các thuốc thú y khác gây ra cho 

sức khỏe con người thông qua Giải pháp Một sức khoẻ (sức khỏe con người, sức khỏe vật 

nuôi, và “sức khỏe môi trường”). 

Quy định: 

Quy định 2.16.1 UoC không được sử dụng hormone hoặc thuốc kháng sinh để kích 

thích tăng trưởng. 

Quy định 2.16.2 UoC chỉ được sử dụng hormone (ví dụ: methyltestosterone hoặc ethyl 

testosterone) cho các mục đích nhằm đảo ngược giới tính, kích thích 

và hỗ trợ sinh sản, hoặc để tạo ra con giống đơn giới. 

Quy định 2.16.3 UoC chỉ sử dụng thuốc thú y166 cho mục đích điều trị, 

Quy định 2.16.4 UoC không được sử dụng thuốc kháng sinh167 cho mục đích phòng 

bệnh. 

Quy định 2.16.5 UoC chỉ được sử dụng thuốc kháng sinh168 theo đơn của bác sĩ thú y 

hoặc chuyên gia về sức khỏe động vật thủy sinh. 

Quy định 2.16.6 UoC chỉ được sử dụng các thuốc thú y khác 169 theo đơn của bác sĩ 

thú y hoặc chuyên gia về sức khỏe động vật thủy sinh. 

Quy định 2.16.7 

 

UoC phải xét nghiệm độ nhạy cảm với thuốc kháng sinh170 trước mỗi 

lần điều trị để đưa ra lựa chọn phù hợp về loại thuốc kháng sinh dùng 

trong điều trị bệnh. 

Quy định 2.16.8 

 

Nếu kết quả xét nghiệm độ nhạy cảm với thuốc kháng sinh cho thấy 

xuất hiện đề kháng kháng sinh hoặc giảm hiệu quả thuốc kháng sinh, 

thì UoC phải luân phiên thay đổi thuốc (như sử dụng hoạt chất của 

một họ thuốc kháng sinh khác), với điều kiện trại nuôi có >1 loại thuốc 

kháng sinh hiệu quả. 

Quy định 2.16.9 

 

UoC phải phân tích xét nghiệm sinh học để xác định nguy cơ kháng 

thuốc sau khi liên tiếp sử dụng thuốc kháng sinh thuộc cùng một họ 

đến hai lần nhưng không đạt hiệu quả điều trị như mong đợi. 

Quy định 2.16.10 

 

Nếu xác định được nguy cơ kháng thuốc (2.16.9), thì UoC phải luân 

phiên thay đổi thuốc171, với điều kiện trại nuôi có >1 loại thuốc kháng 

sinh hiệu quả. 

 
166 Căn cứ theo tiêu chí này, thuốc dùng để phòng trị bệnh (thuốc thú y) bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc kháng nấm, thuốc 
kháng virus, hormone, thuốc gây mê và vaccine. Thuốc diệt ký sinh trùng được đề cập trong têu chí 2.15. 
167 Căn cứ theo tiêu chí này, thuốc kháng sinh bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc kháng nấm, thuốc kháng virus. Thuốc diệt ký 
sinh trùng cũng được đề cập trong tiêu chí 2.15. 
168 Tôm được điều trị bằng thuốc kháng sinh không còn đủ điều kiện để được cấp chứng nhận ASC.  
169 Thuốc thú y khác ngoài thuốc kháng sinh, được đề cập trong 2.16.5. 
170 Căn cứ theo tiêu chí này, thuốc kháng sinh bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc kháng nấm, thuốc kháng virus. Thuốc diệt ký 
sinh trùng cũng được đề cập trong tiêu chí 2.15. 
171 Căn cứ theo tiêu chí này, luân phiên thay đổi thuốc có nghĩa là sử dụng hoạt chất của một họ thuốc kháng sinh khác. 
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Quy định 2.16.11 Ở mỗi lần điều trị thứ ba, UoC phải luân phiên thay đổi thuốc172 173, 

với điều kiện trại nuôi có >1 thuốc kháng sinh hiệu quả. 

Quy định 2.16.12 UoC sẽ không sử dụng các thuốc kháng sinh được Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) liệt kê là ‘thuốc kháng sinh quan trọng dùng để điều trị 

bệnh cho người’174 trừ khi không có phương pháp điều trị thay thế nào 

khác cho các bệnh lý cụ thể và thỏa các tiêu chí sau: 

– bác sĩ thú y hoặc chuyên gia sức khoẻ về động vật thủy sinh đưa 

ra chẩn đoán rõ ràng rằng: không có phương pháp điều trị thay 

thế nào hiệu quả cho các bệnh lý cụ thể 

– bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về sức khỏe động vật thủy sinh đã 

đưa ra lý do tại sao ‘thuốc kháng sinh quan trọng’ là phương án 

duy nhất  

– kết quả phân tích xét nghiệm sinh học trước đó không xác định 

được nguy cơ kháng hoạt chất 

– bác sĩ thú y hoặc chuyên gia sức khoẻ về động vật thủy sinh đã 

cung cấp đơn thuốc, ít nhất bao gồm:  

o Kết quả kiểm tra tính nhạy cảm của hoạt chất kháng sinh 

cho thấy biện pháp điều trị có thể có hiệu quả 

o Đang được hoàn thiện (nếu cần, ngoài các yêu cầu trong 

tiêu chí 2.14)  

Quy định 2.16.13 UoC phải tuân thủ giới hạn áp dụng cho các biện pháp điều trị bằng 

thuốc kháng sinh, tùy theo loài nuôi (Phụ lục 1). 

Quy định 2.16.14 UoC phải giảm175 lượng kháng sinh hoặc số lần điều trị mỗi năm hoặc 

mỗi chu kỳ sản xuất176. 

Quy định 2.16.15 UoC phải đảm bảo rằng thời điểm thu hoạch, mức dư lượng thuốc thú 

y phải thấp hơn Mức dư lượng tối đa cho phép theo định nghĩa của 

Liên minh châu Âu. 

 

Yêu cầu về công bố và báo cáo thông tin 

Quy định 2.16.16 

Biểu tượng công 

bố 

Nếu phát hiện thấy tình trạng kháng thuốc, thì UoC phải công bố công 

khai177 kết quả này. 

Quy định 2.16.17 

Biểu tượng công 

bố 

UoC phải công bố thường niên các vấn đề sau:: 

- lượng kháng sinh sử dụng trong mỗi chu kỳ nuôi trồng178 so 

với sản lượng thành phẩm 

- số lần sử dụng thuốc kháng sinh được WHO liệt kê là ‘thuốc 

 
172 Ngoài ra, biện pháp này không phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh theo quy định 2.16.8 hoặc kết 
quả phân tích xét nghiệm sinh học theo quy định 2.16.10. 
173 Căn cứ theo tiêu chí này, luân phiên thay đổi thuốc có nghĩa là sử dụng hoạt chất của một họ thuốc kháng sinh khác. 
174 Các lô thuỷ sản nuôi được điều trị bằng ‘thuốc kháng sinh quan trọng dùng để điều trị bệnh cho người’ không còn đủ điều 
kiện để được cấp chứng nhận ASC 
175 Việc này áp dụng cho UoC phụ thuộc vào việc sử dụng thuốc kháng sinh (ví dụ: sử dụng một cách có hệ thống). Yêu cầu 
giảm lượng kháng sinh và số lần điều trị không áp dụng cho UoC sử dụng kháng sinh không thường xuyên, ví dụ nhưđiều trị 
sau vài năm hoặc không điều trị sau vài chu kỳ nuôi trồng.  
176 Đối với trại nuôi có chu kỳ nuôi trồng ngắn hơn một năm hoặc sử dụng phương pháp thả giống/thu hoạch chu chuyển – tính 
theo năm. Đối với các trại nuôi có chu kỳ nuôi trồng dài hơn một năm hoặc sử dụng phương pháp thả giống/thu hoạch cùng 
vào – cùng ra (ví dụ cá hồi) – tính theo chu kỳ nuôi trồng. 
177 Thông qua trang web của UoC. 
178 Đối với trại nuôi có chu kỳ nuôi trồng ngắn hơn một năm hoặc sử dụng phương pháp thả giống/thu hoạch chu chuyển – tính 
theo năm. Đối với các trại nuôi có chu kỳ nuôi trồng dài hơn một năm hoặc sử dụng phương pháp thả giống/thu hoạch cùng 
vào – cùng ra (ví dụ cá hồi) – tính theo chu kỳ nuôi trồng. 
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kháng sinh quan trọng dùng để điều trị bệnh cho người’ 

Quy định 2.16.18 

Biểu tượng báo 

cáo 

UoC phải báo cáo thường niên theo nội dung tại Phụ lục 2 và sử dụng 

mẫu báo cáo được cung cấp trên trang web của ASC về các vấn đề 

sau: 

- lượng kháng sinh sử dụng trong mỗi chu kỳ nuôi trồng179 so 

với sản lượng sản phẩm 

- số lần sử dụng thuốc kháng sinh được WHO liệt kê là ‘thuốc 

kháng sinh quan trọng dùng để điều trị bệnh cho người’. 

 

 

 
179 Đối với trại nuôi có chu kỳ nuôi trồng ngắn hơn một năm hoặc sử dụng phương pháp thả giống/thu hoạch chu chuyển – tính 
theo năm. Đối với các trại nuôi có chu kỳ nuôi trồng dài hơn một năm hoặc sử dụng phương pháp thả giống/thu hoạch cùng 
vào – cùng ra (ví dụ cá hồi) – tính theo chu kỳ nuôi trồng. 
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Tiêu chí 2.17 – Trại giống và điểm nuôi trung gian 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Các tiêu chuẩn về loài hiện tại có các cách tiếp cận khác nhau liên quan đến giai đoạn thả 

giống/ươm nuôi, phần lớn yêu cầu CAB phải đánh giá từ xa một bộ các chính sách và thủ 

tục. 

 

Do các trại giống/trại ươm và điểm nuôi trung gian đều có tác động tương tự đến môi 

trường và xã hội, nên không có lý do gì để loại trừ các giai đoạn đó ra khỏi quá trình đánh 

giá các tác động liên quan đến sản phẩm được cấp chứng nhận. ASC đã đề xuất khái niệm 

mới nhằm đánh giá tất cả điểm nuôi, qua đó tăng cường tính chuẩn mạnh của tiêu chuẩn, 

do một số điểm nuôi trước giờ không thuộc phạm vi của yêu cầu chứng nhận, các điểm nuôi 

như vậy còn được gọi là điểm nuôi trung gian.  

 

Khái niệm mới được đề xuất hiện có cách tiếp cận nhất quán giữa tất cả loài và hệ thống 

nuôi trồng, đồng thời phân biệt rõ ràng “giai đoạn trước thương phẩm” (ví dụ bao gồm các 

trại giống, trại ươm và các điểm nuôi trung gian) và “giai đoạn thương phẩm” (ví dụ: điểm 

nuôi thương phẩm). Khái niệm mới này làm tăng cường mối quan hệ và nỗ lực hiện tại của 

ngành nuôi trồng thủy sản, chủ yếu liên quan đến đảm bảo chất lượng và nguồn cung ứng 

con giống, thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa UoC và nhà cung cấp. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Mặc dù cách tiếp cận mới ở trên có một số ưu điểm, nhưng có thể gây khó khăn cho một số 

UoC trong việc đánh giá nhà cung cấp, và điểm nuôi giai đoạn trước thương phẩm nếu xét 

đến việc Tiêu chuẩn trại nuôi ASC được áp dụng cho các điểm này. 

 

Thay đổi quan trọng 1: Đánh giá chuỗi cung ứng nội bộ 

Tổng quan: Các tiêu chuẩn về loài của ASC yêu cầu nhiều bước đánh giá giai đoạn thả 

giống, từ việc đánh giá kỹ lưỡng về các yếu tố môi trường và xã hội của trại giống đến việc 

cung cấp tài liệu cơ bản về tình trạng sức khỏe khi chuyển giống đến UoC. Đề xuất này 

nhằm chuyển sang đơn vị nuôi trồng trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp con giống hoặc 

con non đến trại nuôi được thực hiện một cách có trách nhiệm, thông qua đánh giá chuỗi 

cung ứng nội bộ. Đánh giá viên của ASC có thể thực hiện đánh giá tại chỗ cho các đơn vị 

nuôi trồng có rủi ro cao (các điểm nuôi cá hồi trung gian) dựa trên rủi ro và phán đoán của 

đánh giá viên. 

 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng: Các mô hình hiện tại dùng để đánh giá nguồn cung 

ứng cho trại nuôi không nhất quán, và tùy thuộc vào điểm nuôi trong chuỗi nuôi trồng mà 

các mô hình có thể lộ rõ một vài khuyết điểm. Ví dụ, Tiêu chuẩn cá hồi yêu cầu xem xét đầy 

đủ các tài liệu về trại giống, nhưng lại không yêu cầu tài liệu về việc sử dụng điểm nuôi 

trung gian. Các trại giống và các liên kết khác trong chuỗi cung ứng có thể đặt ra những 

thách thức về môi trường và xã hội. Điều quan trọng là ASC phải xem xét các yếu tố này khi 

chứng nhận sản phẩm. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét: 

- Đánh giá viên nội bộ phải đáp ứng các yêu cầu do ASC đưa ra 



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                  Page 107 of 178 

- Các buổi đánh giá sẽ được thực hiện dựa trên Tiêu chuẩn chung  

- Trại nuôi có thể sử dụng đánh giá viên của bên thứ ba để thực hiện đánh giá. Trong 

trường hợp này, các đơn vị nuôi trồng lấy nguồn cung từ trại giống đó có thể sử 

dụng chung kết quả đánh giá này. 

-  

Thay đổi quan trọng 2: Các khâu trong chuỗi cung ứng 

Tổng quan: Số lượng điểm nuôi, hệ thống nuôi trồng hoặc nhà cung cấp mà UoC sử dụng 

sẽ rất khác nhau tuỳ thuộc vào loài nuôi, hệ thống nuôi trồng, quy mô, khu vực, v.v. Đề xuất 

hiện tại tập trung vào các tác động chính của nuôi trồng con non và do đó cần phải bao quát 

hết các nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi nhưng đảm bảo không gây gánh nặng quá 

mức cho đơn vị nuôi trồng. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét: 

- Các trại giống lớn có thể nuôi trồng con giống cho một số trại nuôi khác nhau 

- Một số chuỗi cung ứng chỉ có một khâu duy nhất trước khâu nuôi thương phẩm, 

trong khi một số hệ thống khác bao gồm nhiều khâu (ví dụ: điểm nuôi giống thuỷ sản 

bố mẹ, trại giống, điểm nuôi trung gian). 

 

 

1) Yêu cầu cho giai đoạn thương phẩm  

 

a) Yêu cầu tuân thủ 

Tất cả điểm nuôi tham gia vào quá trình nuôi thương phẩm phải tuân thủ Nguyên tắc 1, 2 và 

3 của Tiêu chuẩn trại nuôi ASC. Nuôi thương phẩm đề cập đến “giai đoạn thương phẩm” 

theo sau “giai đoạn trước thương phẩm”. Điều này có nghĩa rằng các yêu cầu tính toán, báo 

cáo và công bố phải bao quát tất cả điểm nuôi trừ khi quy định có yêu cầu khác. Ví dụ: 

FFDR được tính trong toàn bộ gai đoạn thương phẩm. 

 

b) Yêu cầu xác minh 

Công nhận của bên thứ ba thông qua đánh giá của Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB) sẽ 

diễn ra tại điểm nuôi thương phẩm cuối cùng (tức là UoC). CAB sẽ đánh giá bằng cách xác 

minh báo cáo đánh giá nội bộ. Nếu cần, đối với hệ thống nuôi trồng có rủi ro cao hơn (ví dụ: 

điểm nuôi cá hồi trung gian), CAB có thể thực hiện đánh giá tại chỗ các điểm nuôi thương 

phẩm dựa trên quyết định của đánh giá viên. Các yêu cầu chi tiết được mô tả trong 

RUoC/CAR. 

 

2) Yêu cầu đối với giai đoạn trước thương phẩm  

 

a) Yêu cầu tuân thủ 

Một tài liệu tổng quan sẽ phân biệt quy định dành riêng cho giai đoạn thương phẩm và quy 

định dành riêng cho giai đoạn trước thương phẩm (xâm nhập gen, v.v.). Trong phần lớn 

trường hợp, các quy định từ Nguyên tắc 1 đến Nguyên tắc 3 đều có liên quan đến tất cả hệ 

thống nuôi trồng. Tất cả điểm nuôi tham gia vào quá trình nuôi trước thương phẩm đều phải 

tuân thủ Tiêu chuẩn. Trong một số tình huống, yêu cầu trên được áp dụng cho cả điểm nuôi 

chỉ nuôi giữ thủy sản trong khoảng thời gian ngắn và điểm nuôi không thuộc UoC. Các điểm 

nuôi này không nằm trong quy trình đánh giá của Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB), 

nhưng sẽ được đề cập trong đánh giá nội bộ của UoC. 
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b) Yêu cầu xác minh 

UoC phải chịu trách nhiệm thay cho nhà cung cấp và đánh giá tất cả điểm nuôi tham gia vào 

quá trình nuôi trồng con giống và con non trước khi chuyển đến điểm nuôi cuối cùng hoặc 

UoC. Theo kế hoạch, ASC sẽ đào tạo và cung cấp danh sách đánh giá đơn giản để UoC 

thực hiện đánh giá bên thứ hai cho các nhà cung cấp. Nếu muốn, UoC cũng có thể thuê 

ngoài bên thứ ba để đánh giá hoặc sử dụng báo cáo đánh giá có sẵn do trại nuôi khác thực 

hiện – đây là trại nuôi được cấp chứng nhận ASC và từng sử dụng cùng điểm nuôi trước 

thương phẩm. Các yêu cầu chi tiết được mô tả trong RUoC/CAR. 
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Tiêu chí: 2.18 – Quản lý theo vùng 

 

Phạm vi tiêu chí 2.18 – Tất cả UoC trừ khi quy định có yêu cầu khác 

 

Cơ sở lý luận – Nuôi trồng thủy sản tương tác với môi trường bao quanh địa điểm nuôi 

trồng. Môi trường vừa là nguồn cung nguyên liệu vừa là nguồn nhận chất thải, nên ngành 

cần môi trường được bảo vệ và duy trì ổn định trong thời gian dài. Ví dụ, môi trường cung 

cấp nguồn nước (tài nguyên), tiếp nhận dịch bệnh và ký sinh trùng, hoặc trung hòa chất dinh 

dưỡng (nước thải). Khi việc quản lý các tác động này vượt ra ngoài phạm vi trại nuôi và mở 

rộng ra khu vực rộng lớn hơn (khu vực tự nhiên), các bên liên quan khác nhau và các nguồn 

tài nguyên, thì cần phải có một cách tiếp cận toàn diện theo vùng. Thông qua Quản lý theo 

vùng (Area Based Management, ABM), tác động của nuôi trồng thủy sản có thể được đánh 

giá dựa trên sức chứa của hệ sinh thái rộng, được thể hiện bằng nhiều thông số khác nhau 

  

Mục đích – Cung cấp thông tin để làm cơ sở cho việc ra quyết định liên quan đến Quản lý 

theo vùng bao gồm quản lý dịch bệnh và ký sinh trùng, và xâm nhập gen. 

 

Đang được hoàn thiện, bao gồm các quy định 8.2 đến 8.6 của Tiêu chuẩn cá hồi nước ngọt. 

 

Quy định: 

Quy định 2.18.1 

 

Phạm vi tiêu chí: nuôi trồng trong lồng bè180 

UoC phải tham gia vào chương trình Quản lý theo vùng (ABM) để 

kiểm soát dịch bệnh, ký sinh trùng và tình trạng kháng thuốc (Phụ lục 

13). Ở những khu vực không có chương trình này, UoC phải cung cấp 

bằng chứng đang nỗ lực hướng tới việc xây dựng một chương trình 

trong thời gian đăng ký cấp chứng nhận, tức là trong vòng ba (3) năm. 

Quy định 2.18.2 Khi nghi ngờ có tác nhân truyền nhiễm không xác định, UoC phải tăng 

cường giám sát181 ở trại nuôi và ABM. 

Quy định 2.18.3 Khi tỷ lệ tử vong182 tăng mà không giải thích được, UoC phải tăng 

cường giám sát ở trại nuôi và ABM. 

Quy định 2.18.4 Trong trường hợp phát hiện dịch bệnh phải khai báo theo quy định 

của OIE, UoC phải tăng cường giám sát và tiến hành kiểm tra nghiêm 

ngặt cùng với ABM. 

Quy định 2.18.5 UoC phải tham gia/thể hiện cam kết hợp tác với các tổ chức phi chính 

 
180 Điều này áp dụng cho tất cả các nhóm loài khác ngoài cá hồi. Cá hồi được đề cập trong 2.15, Phần Rận biển 
181 Mục đích chính của việc theo dõi và giám sát là nhằm để điều tra xem liệu có một loại bệnh mới hoặc một loại bệnh lan 
truyền khu vực hay không. 
182 Mức tăng có ý nghĩa thống kê đáng kể so với tỷ lệ chung hàng thàng. 

Nội dung quan trọng cần xem xét  

Trong Tiêu chuẩn ASC, một số yếu tố (kiểm soát dịch bệnh, tác động đến đại dương ) 

của ABM được đề cập trong phạm vi một số loài. Do các yếu tố trên đòi hỏi tính cụ thể, 

nê nphần lớn nội dung của Tiêu chí hiện tại (chung) đều bao gồm các yêu cầu này. Ngoài 

ra, các yêu cầu chung khác nhau đang được thêm vào, nhất là các yêu cầu liên quan đến 

việc quản lý dịch bệnh trong khu vực. 
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phủ, học giả và chính phủ trong hoạt động nghiên cứu sau khi đạt 

được sự đồng thuận giữa các bên, nhằm đo lường các tác động tiềm 

tàng đối với quần xã cá hồi tự nhiên, giống tự nhiên, hệ sinh thái và 

dịch vụ hệ sinh thái thiết yếu mà cá hồi tự nhiên sử dụng. 

Quy định 2.18.6 Phạm vi tiêu chí: chỉ áp dụng đối với loài thân mềm hai mảnh vỏ 

Đối với con giống được nuôi tại trại giống, UoC phải cung cấp tài liệu 

chứng minh nỗ lực giải quyết các mối lo ngại về di truyền về từng loài 

và khu vực địa lý mà con giống đó sẽ sinh sống. 

Quy định 2.18.7 Phạm vi tiêu chí: chỉ áp dụng đối với loài thân mềm hai mảnh vỏ 

UoC phải tuân thủ ít nhất một trong các yêu cầu sau: 

- Ở thuỷ vực nuôi trồng thân mềm hai mảnh vỏ, tỷ lệ thời gian 

lọc nước183 (CT) trên thời gian làm mới nước184 (RT) > một 

(1)185 186, HOẶC 

- Ở thuỷ vực nuôi trồng thân mềm hai mảnh vỏ, tỷ lệ CT trên 

thời gian nuôi trồng sơ cấp187 (PPT) > ba (3)188, HOẶC 

- Qua mô hình đánh giá sức chứa toàn diện hơn, UoC phải 

chứng minh, việc nuôi trồng loài thân mềm hai mảnh vỏ không 

vượt quá sức chứa của hệ sinh thái thủy vực. 

 

Yêu cầu về công bố và báo cáo thông tin 

Quy định 2.18.8 

Biểu tượng công 

bố 

Khi xác định được nguy cơ kháng thuốc kháng sinh, UoC phải công 

bố kết quả cho các trại nuôi trong ABM. 

Quy định 2.18.9 

Biểu tượng công 

bố 

Khi xác định được nguy cơ kháng thuốc diệt ký sinh trùng, UoC phải 

công bố kết quả cho các trại nuôi trong ABM. 

Quy định 2.18.10 

Biểu tượng công 

bố 

Khi nghi ngờ có tác nhân truyền nhiễm không xác định được, UoC 

phải công bố thông tin cho các trại nuôi trong ABM. 

Quy định 2.18.11 

Biểu tượng công 

bố 

Khi tỷ lệ tử vong gia tăng không giải thích được, UoC phải công bố 

thông tin cho các trại nuôi trong ABM. 

Quy định 2.18.12 

Biểu tượng công 

bố 

Trong trường hợp phát hiện dịch bệnh phải khai báo theo quy định 

của OIE, UoC phải thông báo ngay cho các trại nuôi trong ABM. 

 

 
183 Thời gian lọc nước là số ngày cần thiết để loài thân mềm hai mảnh vỏ chiếm ưu thế (nuôi hay tự nhiên) lọc toàn bộ nước 
trong vịnh hay thuỷ vực trong vùng (địa điểm không có ranh giới rõ ràng). Để xác định loài đang chiếm ưu thế, cần phải dựa 
trên số lượng loài đạt đỉnh trong năm. Sử dụng tỷ lệ lọc nước được công bố cho nhóm thân mềm hai mảnh vỏ (trai, sò, ngao 
và hàu) để tính tỷ lệ lọc nước. 
184 Thời gian làm mới nước là số ngày thủy triều làm mới lượng nước tương đương vs thể tích của vịnh hay thuỷ vực. 
185 Nếu diện tích của tất cả trại nuôi trong thuỷ vực được xác định trong Phụ lục 13, bao gồm cả đơn vị được cấp chứng nhận, 
nhỏ hơn 10% tổng diện tích của thuỷ vực thì không cần tuân theo yêu cầu 2.18.13. 
186 Theo phương pháp tính toán nêu trong Phụ lục 2. 
187 PPT là số ngày cần thiết để thay thế lượng thực vật phù du tồn tại trong vịnh (tức sự phát triển của quần xã thực vật phù du 
theo thời gian). PPT là tỷ lệ trung bình hàng năm của sinh khối thực vật phù du (B) so với lượng thực vật phù du tự sản xuất 
sơ cấp (PPP) trong hệ thống. Giả sử tỷ lệ carbon trên chất diệp lục là 50, B có thể được ước tính từ việc đo lường chất diệp 
lục, dữ liệu được công bố, dự đoán của vệ tinh. PPP có thể thu được từ kết quả được công bố hay qua dự đoán bằng mô 
hình.  
188 Theo phương pháp tính toán nêu trong Phụ lục 2. 
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Phụ lục 13 

Đang được hoàn thiện, bao gồm Phụ lục I và II của tiêu chuẩn thân mềm hai mảnh vỏ và 

phụ lục của tiêu chuẩn cá hồi, cá bớp và cá chẽm.  
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NGUYÊN TẮC 3 - UOC HOẠT ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI  
 

Phạm vi nguyên tắc 3 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Ngành nuôi trồng thủy sản, bao gồm cả bên cung cấp và bên chế biến, đã 

mang đến thực phẩm, việc làm và thu nhập cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Ngành 

có nhu cầu rất cao về nhân lực, đặc biệt ở trại nuôi và cơ sở chế biến. Hầu hết lao động của 

ngành tập trung tại các quốc gia đang phát triển11. Ngành nuôi trồng thủy sản thường là một 

trong các dạng thức kinh tế quan trọng nhất của cộng đồng địa phương (thường là ở nông 

thôn)189,190,191,192. 

 

Việc một ngành phát triển nhanh nhưng lại tập trung chủ yếu ở các vùng xa xôi hẻo lánh 

hoặc vùng không được quản lý chặt chẽ sẽ dễ dẫn đến các hành vi phạm các tiêu chuẩn lao 

động và quyền con người. Ngoài ra, còn có nhiều lo ngại về giấy phép xã hội để kinh doanh 

(Social License to Operate, SLO) của ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt về việc sử dụng 

đất và tài nguyên. Mặc dù phần lớn rủi ro và lo ngại chủ yếu xảy ra ở các nước đang phát 

triển, nhưng không phải không tồn tại ở các nước phát triển.193 194 

 

Khi xây dựng Tiêu chí cho Nguyên tắc này, ASC đã tham khảo một số tài liệu của Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO), Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) và Tiêu 

chuẩn về Trách nhiệm Xã hội (SA8000). Các tiêu chí về quyền lao động của ASC dựa trên 

các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO, chủ yếu dưới dạng Công ước. Tài liệu tham khảo 

(Công ước ILO và các tài liệu liên quan khác) sẽ được ghi chú cụ thể ở phần Cơ sở lý luận 

của mỗi Tiêu chí.    

 

Thông qua Nguyên tắc 3, ASC trực tiếp đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển 

Bền vững của Liên hợp quốc9 (SDG) 5 (“Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả 

phụ nữ và trẻ em gái”), SDG 8 (“Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo công ăn việc 

làm ổn định và hiệu quả cho tất cả mọi người”) và SDG 10 (“Giảm bất bình đẳng trong và 

ngoài các quốc gia”). 

 

Kết quả dự kiến của Nguyên tắc 3 là các cơ sở được cấp chứng nhận ASC sẽ hoạt động 

một cách có trách nhiệm với xã hội, tức là đảm bảo: 

I. Mọi người đều được đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính và được trao cơ hội 

như nhau, 

II. Quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được bảo vệ  

III. Người lao động được tạo điều kiện làm việc và sinh hoạt hợp lý  

 
189 Asian Development Bank. 2005. An Evaluation of Small-Scale Freshwater Rural Aquaculture Development for Poverty 
Reduction. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27961/fresh-water.pdf 
190 Ceballos, A., Dresdner-Cid, J.D., Quiroga-Suazo, M.A. 2018. Does the location of salmon farm contribute to the reduction of 
poverty in remote coastal areas? An impact assessment using the Chilean case study. Food Policy, Volume 75, p68-79. 
191 New Zealand Government – Ministry for Primary Industries. 2015. The social and community effects of aquaculture – a case 
study of Southland aquaculture. ISBN 978-0-908334-49-0. 
192 Highlands and Islands Entreprise and Marine Scotland. 2017. The value of aquaculture to Scotland. 
https://www.gov.scot/Topics/marine/Publications/TopicSheets/tslist/aquavalue  
193 Group on Experts against Trafficking of Human Beings (GRETA). 2017. 7th General Report on GRETA’s activities. 
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/GRETA-annual-report-for-2017.pdf  
194 Fletcher, L.E.,Bales K.,Stover E. (2005) Hidden Slaves: Forced Labor in the United States, 23 Berkeley J. Int'l Law. 47. 
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1281&context=bjil 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27961/fresh-water.pdf
https://www.gov.scot/Topics/marine/Publications/TopicSheets/tslist/aquavalue
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/GRETA-annual-report-for-2017.pdf
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1281&context=bjil
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IV. Cơ sở được cấp chứng nhận tương tác tích cực với cộng đồng xung quanh và cộng 

đồng bản địa  

 

 

  

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Bổ sung quy định trong phụ lục Khung quản lý rủi ro: ASC đang nỗ lực để phát triển 

Khung quản lý rủi ro, một công cụ cho phép các trại nuôi xác định và đánh giá rủi ro ở khu 

vực có tác động đến cộng đồng, môi trường, sức khỏe & an toàn của người lao động . 

Công cụ này sẽ giúp trại nuôi xác định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và khắc 

phục rủi ro và giám sát tính hiệu quả của biện pháp. Khung quản lý được thiết kế để thay 

thế các yêu cầu xoay quanh BEIA và PSIA, đi sâu hơn vào các cấp đánh giá rủi ro và 

cung cấp cho trại nuôi một công cụ dễ sử dụng. Các quy định của RMF hướng dẫn UoC 

đánh giá rủi ro qua công cụ do ASC phát triển. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Khung quản lý rủi ro (RMF): Mối quan hệ giữa Khung quản lý rủi ro (RMF) và các yêu 

cầu liên quan đến cộng đồng, sức khỏe và an toàn đã đủ rõ ràng hay chưa? Mô tả đã đủ 

rõ để trại nuôi biết cần phải làm gì để tuân thủ quy định hay chưa? 
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Tiêu chí: 3.1 – Nhận thức về quyền 

 

Phạm vi tiêu chí 3.1 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Năm 1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã công bố Tuyên ngôn Quốc tế 

Nhân quyền (UDHR), trong đó nhấn mạnh 30 quyền cơ bản của con người, quyền không 

thay đổi dù họ ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Tuyên ngôn đã được dịch sang hơn 500 ngôn 

ngữ195.17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (17 SDG), được thông qua vào 

năm 2015, cũng được xây dựng dựa trên thỏa ước quốc tế về nhân quyền196. Nguyên tắc 3 

của Tiêu chuẩn trại nuôi ASC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi trồng thủy sản có 

trách nhiệm với xã hội và đảm bảo rằng các hoạt động không trái với UDHR. Tiêu chí bao 

quát một số quyền con người theo một số chủ đề cụ thể, nhưng có một số quy định khác 

nằm ngoài phạm vi của Tiêu chí hiện có cũng nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người lao động và cộng đồng lân cận. Do đó tất cả quy định này đều sẽ được đưa 

vào Tiêu chí này. 

 

Mục đích – Trại nuôi phải bảo vệ quyền con người của nhân viên. 

 

 

 
195 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
196 https://www.ohchr.org/en/issues/SDGS/pages/the2030agenda.aspx 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Bổ sung Tiêu chí 3.1 – Nhận thức về quyền: Vì toàn bộ Nguyên tắc 3 phản ánh tầm 

quan trọng của quyền con người, nên chúng tôi cảm thấy nên bắt đầu với Tiêu chí đề cập 

cụ thể đến vấn đề này, và đưa vào một số quy định nhấn mạnh vào việc bảo vệ nhân 

quyền thay vì tách thành tiêu chí riêng.  

 

Phạm vi ngành sản xuất sơ cấp của SSCI (SSCI Primary Production Scope) yêu cầu xây 

dựng chính sách về quyền con người như một chính sách riêng chứ không phải một phần 

của bất kỳ chính sách nào. Điều này không được đặt ra trong các bản dự thảo trước đây 

của tiêu chuẩn. Ngoài ra, cũng cần phải bao gồm các yêu cầu về việc thực hiện các tuyên 

bố quyền con người và đào tạo về quyền con người. 

 

Có một số quy định về xét nghiệm y tế được ASC xếp vào Phân biệt đối xử trong Tiêu 

chuẩn thức ăn chăn nuôi. Nhưng vì mục đích của các quy định này là bảo vệ quyền con 

người của người lao động, nên ASC cho rằng các quy định đó cần được xếp vào Tiêu chí 

này. 

 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Quy định 3.1.5 – 3.1.8 về xét nghiệm y tế: Các quy định này được bổ sung vào tiêu chí, 

vì UoC có thể cần phải yêu cầu xét nghiệm y tế đối với nhân viên theo dõi an sinh và duy 

trì nguồn giống (diver) hoặc yêu cầu xét nghiệm bệnh (chẳng hạn như COVID). Nhưng có 

một số ý kiến lo ngại rằng việc đưa các quy định này vào tiêu chuẩn sẽ cho phép UoC 

tiến hành xét nghiệm y tế, trong khi họ có thể chưa từng cân nhắc việc này trước đây. 
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Quy định: 

Quy định 3.1.1 UoC phải công bố chính sách về quyền con người ở dạng văn bản và 

được phê duyệt bởi cấp quản lý cao nhất. 

Quy định 3.1.2 UoC phải có ít nhất một thành viên trong ban quản lý chịu trách nhiệm 

thực hiện các tuyên bố trong chính sách về quyền con người. 

Quy định 3.1.3 UoC phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên được đào tạo chính sách quyền 

con người; hoạt động đào tạo phải được lập thành văn bản, thông tin 

phải được cung cấp và giải thích cho tất cả nhân viên theo cách mà họ 

có thể hiểu được. 

Quy định 3.1.4 UoC phải công bố rộng rãi các tuyên bố trong chính sách về quyền con 

người. 

Quy định 3.1.5 Trong quá trình tuyển dụng, UoC hoặc cơ quan tham gia tuyển dụng 

không được yêu cầu người ứng tuyển thực hiện xét nghiệm y tế, trừ khi 

do đặc thù công việc. 

Quy định 3.1.6 UoC không được yêu cầu xét nghiệm y tế, trừ khi đây là yêu cầu trong 

quy trình đánh giá rủi ro về sức khỏe và an toàn, hoặc an toàn thực 

phẩm197. 

Quy định 3.1.7 Nếu UoC yêu cầu xét nghiệm y tế theo quy trình đánh giá rủi ro về sức 

khỏe và an toàn, hoặc an toàn thực phẩm, thì nhân viên phải được thông 

báo rõ lý do xét nghiệm, được bảo mật thông tin và có quyền xem kết 

quả xét nghiệm của mình. 

Quy định 3.1.8 Nếu UoC yêu cầu xét nghiệm y tế theo quy trình đánh giá rủi ro về sức 

khỏe và an toàn, hoặc an toàn thực phẩm, thì nhân viên phải có quyền 

lựa chọn bác sĩ khác ngoài bác sĩ trong danh sách chỉ định của UoC. 
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Tiêu chí: 3.2 – Lao động cưỡng bức, lao động trừ nợ, lao động bắt buộc và 

buôn bán người 

 

Phạm vi tiêu chí 3.2 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) của Liên hợp quốc (UN) nhấn 

mạnh rằng lao động bắt buộc, lao động trừ nợ, lao động cưỡng bức198 và buôn bán người199 

là một vấn đề dai dẳng tồn tại trong nhiều ngành 200 và khu vực trên thế giới201. Ngành đánh 

bắt và nuôi trồng thủy sản cũng không ngoại lệ202 203 

 

Theo ước tính gần đây204, 25 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bức, lao động trừ 

nợ, lao động bắt buộc. Điều này bao gồm nạn buôn bán người (tuyển dụng, vận chuyển 

hoặc chứa chấp một người bằng vũ lực, đe dọa hoặc lừa dối), ràng buộc nợ (cưỡng bức lao 

động để trả nợ) và các hình thức lao động cưỡng bức tinh vi hơn, tất cả buộc người lao 

động phải làm những công việc trái với ý muốn do bị đe dọa dưới nhiều hình thức. 

 

Nghèo đói, cùng với bất bình đẳng, phân biệt đối xử và thực hành lao động không công 

bằng, là những nguyên nhân chính dẫn đến lao động cưỡng bức, trong đó những người yếu 

thế và ít được bảo vệ thường là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ở những nơi mà người 

lao động phải làm việc trong điều kiện không an toàn, làm việc nhiều giờ liền, lương thấp và 

không có hợp đồng, thì càng tạo điều kiện phát sinh tình trạng lao động cưỡng bức.205 Lao 

 
198 Lao động cưỡng bức, lao động trừ nợ, lao động bắt buộc: xem danh sách định nghĩa. 
199 Buôn bán người: xem danh sách định nghĩa. 
200 O Oxfam. 2018. Ripe for change – Ending human suffering in supermarket supply chains. 
https://policypractice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-ending-human-suffering-in-supermarket-supply-chains620418 
201 Chỉ số nô lệ toàn cầu. 2018. https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/ 
202 Human Rights Watch. 2018. Hidden chains - Rights abuses and forced labor in Thailand’s Fishing Industry. 
203 https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/importing-risk/fishing/ 
204 https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/ 
205 https://businessdocbox.com/Agriculture/112216240-Aquaculture-as-a-vehicle-for-positive-social-change-lifting-people-out-of-
poverty.html 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Bổ sung các quy định về biện pháp khắc phục đối với các trường hợp lao động 

cưỡng bức và lao động trẻ em: ASC đã bổ sung một số quy định nhằm yêu cầu UoC 

thực hiện các biện pháp khắc phục nếu phát hiện các trường hợp lao động cưỡng bức 

hoặc lao động trẻ em, vì bản dự thảo trước đó chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn các hành vi 

vi phạm nghiêm trọng quyền con người, và không yêu cầu biện pháp khắc phục nào. 

 

Nôi dung quan trọng cần xem xét 

Lao động trẻ em và lao động cưỡng bức: Ở các bản dự thảo trước của tiêu chuẩn và 

Phụ lục Cơ chế khiếu nại, có quy định rằng biện pháp khắc phục phải được thực hiện 

trong khoảng thời gian 90 ngày. ASC không chắc liệu nên bổ sung thêm khung thời gian 

tham chiếu hay không. Nếu không có khung thời gian, thì có thể khiến trại nuôi trì hoãn 

thực hiện biện pháp khắc phục hoặc thậm chí không thực hiện, nhưng có một số vấn đề 

(ví dụ: các trường hợp lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em) cần được giải quyết 

ngay lập tức mà không cần phải mất đến 90 ngày. 
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động cưỡng bức và lao động trừ nợ không chỉ xảy ra ở các nước có thu nhập thấp; mà tại 

một số ngành và khu vực của các quốc gia có thu nhập cao, lao động (nhập cư) cũng có thể 

trở thành nạn nhân của lao động cưỡng bức. Việc sử dụng các công ty môi giới hoặc đại lý 

tuyển dụng lao động không được luật quản lý để tuyển dụng lao động nhập cư được xác 

định là nhân tố chính dẫn đến nạn buôn bán người và lao động cưỡng bức trong ngành nuôi 

trồng thuỷ sản và các lĩnh vực khác, đặc biệt là đối với lao động nhập cư.206   

 

ILO cấm lao động cưỡng bức và lao động trừ nợ thông qua hai Công ước (29207,105208). 

Công ước bảo vệ tiền lương (Công ước 95) nghiêm cấm mọi hành vi khấu trừ lương nhằm 

đòi người lao đồng trả một khoản tiền cho người sử dụng lao động hoặc người tuyển dụng 

để xin được việc làm hoặc để giữ được việc làm. Công ước tổ chức tuyển dụng tư nhân 

(Công ước 181) quy định các tổ chức phải đảm bảo rằng quyền của người lao động được 

tôn trọng. 

 

Tiêu chí này tập trung vào việc nghiêm cấm lao động cưỡng bức và lao động trừ nợ, giám 

sát các cơ quan tuyển dụng và thúc đẩy tuyển dụng lao động có trách nhiệm, cũng như đưa 

ra các biện pháp khắc phục nếu phát hiện có tình trạng lao động cưỡng bức và lao động trừ 

nợ. Các biện pháp bảo vệ lao động được nêu trong các Tiêu chí khác về quyền lao động 

của Tiêu chuẩn này cũng rất quan trọng trong việc xác định và ngăn chặn tình trạng lao 

động cưỡng bức và lao động trừ nợ - tình trang thường đi kèm với các vi phạm khác tại nơi 

làm việc. Các biện pháp đó bao gồm giới hạn số giờ làm việc, chống phân biệt đối xử tại nơi 

làm việc, đảm bảo mức lương phù hợp và hợp đồng minh bạch, duy trì cơ chế khiếu nại 

hiệu quả và các biện pháp khác. Các biện pháp như trên góp phần tạo một môi trường làm 

việc lành mạnh và một ngành nuôi trồng thủy sản bền vững, bằng cách giải quyết tình trạng 

lao động cưỡng bức, lao động trừ nợ và buôn bán người ngay từ các vấn đề cơ bản nhất. 

 

Việc loại bỏ lao động cưỡng bức và lao động trừ nợ phù hợp với mục tiêu SDG 8: Việc làm 

tốt và tăng trưởng kinh tế. 

 

Mục đích – Trại nuôi ngăn chặn và không tham gia, hoặc góp phần vào tình trạng lao động 

cưỡng bức, lao động trừ nợ, lao động bắt buộc hoặc buôn bán người. Nếu phát hiện bất kỳ 

vấn đề nào liên quan đến tình trạng trên, thì trại nuôi phải thực hiện các biện pháp khắc 

phục hiệu quả.  

 

Quy định: 

Quy định 3.2.1 UoC không được tham gia (hay tổ chức) các hình thức lao động cưỡng 

bức, lao động trừ nợ, lao động bắt buộc209 hay buôn bán người210. Bao 

gồm:  

- giao việc cho nhân viên và đe dọa thực hiện bằng hình phạt211 

- giao việc mà nhân viên không tình nguyện thực hiện212  

 
206 Human Rights Watch. 2018. Hidden chains - Rights abuses and forced labor in Thailand’s Fishing Industry. 
207 Công ước 29 của ILO về lao động cưỡng bức, 1930. 
208 Công ước 105 của ILO về bãi bỏ lao động cưỡng bức, 1957. 
209 Lao động cưỡng bức, lao động trừ nợ, lao động bắt buộc: xem danh sách định nghĩa. 
210 Buôn bán người: xem danh sách định nghĩa. 
211 Hình phạt thì thường dễ nhân thấy, còn việc đe doạ sử dụng hình phạt thì khó nhận thấy hơn. Nhưng cả hai hình thức này 
đều được xem là nguyên nhân dẫn đến lao động cưỡng bức. Đe doạ sử dụng hình phạt bao gồm: đe dọa tước đi quyền, đặc 
quyền hay đe doạ trả đũa bằng nhiều hình thức khác nhau (làm tổn thương tinh thần, thể chất và mối quan hệ xã hội). 
212 Tình nguyện: xem danh sách định nghĩa. 
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- lừa gạt hoặc sử dụng các hình thức ép buộc khác, nhằm mục 

đích bóc lột nhân viên 

- sử dụng các khoản cho vay bóc lột để ngăn cản nhân viên nghỉ 

việc. 

Quy định 3.2.2 Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến lao động cưỡng bức, 

lao động trừ nợ, lao động bắt buộc hoặc buôn bán người, thì UoC phải 

thực hiện, giám sát và lập hồ sơ các biện pháp khắc phục để đảm bảo 

tuân thủ Quy định 3.2.1, đảm bảo đặt lợi ích của nhân viên lên hàng 

đầu. Chẳng hạn như giải quyết các khoản nợ hoặc các hình thức ràng 

buộc khác, hoặc bồi thường thiệt hại cá nhân và vật chất, cũng như 

khôi phục điều kiện làm việc cho nhân viên hoặc tạo điều kiện cho nhân 

viên hồi hương. 

Quy định 3.2.3 Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến lao động cưỡng bức, 

lao động trừ nợ, lao động bắt buộc hoặc buôn bán người, thì UoC phải 

thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa việc này tái diễn. Các 

biện pháp khắc phục phải được lập thành văn bản và được xác minh 

để đảm bảo tính hiệu quả. 

Quy định 3.2.4 UoC phải sàng lọc và giám sát cơ quan tham gia tuyển dụng/sử dụng 

lao động nào để đảm bảo rằng các cơ quan đó: 

- được cấp phép hoặc chứng nhận bởi cơ quan chức năng; 

- phù hợp với Tiêu chí 1.1. 

Quy định 3.2.5 UoC hoặc (các) cơ quan tham gia tuyển dụng không được lưu giữ bất 

kỳ giấy tờ cá nhân nào của nhân viên như chứng minh nhân dân (căn 

cước công dân), thị thực, hộ chiếu. Nếu không có các giấy tờ trên, thì 

nhân viên sẽ không thể tự do chấm dứt hợp đồng lao động, di chuyển 

hoặc rời khỏi quốc gia. Nếu UoC hoặc các cơ quan tham gia sử dụng 

lao động có đề xuất hỗ trợ nhân viên lưu giữ giấy tờ cá nhân và tài sản 

có giá trị một cách an toàn hơn, thì phải đảm bảo rằng: 

- người lao động được quyền lựa chọn nhận hỗ trợ hoặc không 

- việc lưu giữ phải được ghi chép lại 

- người lao động có quyền tự do tiếp cận tài sản của họ 

Quy định 3.2.6 UoC và/hoặc cơ quan tham gia tuyển dụng/sử dụng lao động phải cho 

phép nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động theo các điều khoản và 

điều kiện được xác định trong hợp đồng. 

Quy định 3.2.7 UoC hoặc (các) cơ quan tham gia tuyển dụng, không được giữ lại bất 

kỳ khoản lương nào, tài sản hoặc phúc lợi của nhân viên, ngay cả khi 

quy định địa phương cho phép điều này. Tình huống ngoại lệ duy nhất 

là khi có yêu cầu của luật. 

Quy định 3.2.8 UoC hoặc (các) cơ quan tham gia tuyển dụng không được thu bất kỳ 

khoản phí nào trong quá trình tuyển dụng213 hoặc sử dụng lao động. 

Khoản phí này bao gồm bất kỳ chi phí hoặc khoản ký quỹ nào liên quan 

 
213 Đối với lao động nhập cư, bằng chứng phải bao gồm chi phí tuyển dụng/chi phí nhân lực phát sinh bởi UoC; chi phí phải 
được lập báo cáo theo năm và theo quốc gia (quê quán của lao động nhập cư). 
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đến việc xử lý giấy tờ, bao gồm cả thị thực lao động. Đối với lao động 

nhập cư 214, khoản phí còn bao gồm thêm chi phí hoặc khoản ký quỹ 

liên quan đến viêc di chuyển và hồi hương. 

Quy định 3.2.9 UoC phải cho phép nhân viên tự do di chuyển xung quanh nơi làm việc 

để sử dụng các thiết bị vệ sinh và nước uống phải luôn sẵn có trong ca 

làm việc. 

Quy định 3.2.10 UoC không được tự ý giữ lại nhân viên tại chỗ làm sau khi đã hết giờ 

làm việc. 

Quy định 3.2.11 UoC phải cung cấp cho nhân viên phương tiện di chuyển an toàn và dễ 

sử dụng để rời khỏi nơi làm việc khi nơi làm việc chưa thể được sử 

dụng; cho phép nhân viên rời khỏi nơi làm việc khi đã hết ca làm việc, 

trừ khi có thỏa thuận khác trong hợp đồng lao động. 

Quy định 3.2.12 UoC không được yêu cầu nhân viên phải lưu trú tại chỗ ở mà UoC điều 

hành hoặc quản lý thì mới được làm việc, trong khi nhân viên không ở 

xa và có thể dễ dàng di chuyển đến nơi làm việc. 

Quy định 3.2.13 UoC hoặc (các) cơ quan tuyển dụng không được sử dụng lao động là 

tù nhân 

Quy định 3.2.14 UoC không được yêu cầu vợ/chồng, con cái hoặc các thành viên khác 

trong gia đình của chủ sở hữu và nhân viên đến trại nuôi làm việc. Mặc 

dù tiêu chuẩn cho phép lao động gia đình, nhưng các thành viên phải 

được ký hợp đồng riêng và trên tinh thần tự nguyện, đúng với các yêu 

cầu của tiêu chuẩn. 

Quy định 3.2.15 UoC không được yêu cầu nhân viên phải mua hàng trong các cửa hàng 

mà UoC điều hành, hoặc phải sử dụng dịch vụ (chẳng hạn như căng 

tin), thì mới được làm việc. Trong trường hợp các cửa hàng hoặc dịch 

vụ thay thế không có sẵn do ở xa, UoC phải đưa ra mức phí hợp lý và 

không được thu lợi từ các cửa hàng và dịch vụ cung cấp cho nhân 

viên. 

 

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC 

Quy định 3.2.16 

Biểu tượng 

RMF  

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)215 để đánh giá 

rủi ro, nhằm hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm cả 

cách thức các yêu tố gây rủi ro làm tăng tình trạng lao động cưỡng bức 

trong UoC. Kết quả đánh giá sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần thiết để 

giảm thiểu rủi ro lao động cưỡng bức xuống mức thấp. Kết quả đánh 

giá còn cho biết các chỉ số để giám sát tính hiệu quả của biện pháp. 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt 

động của UoC):  

- Dân số của nhóm yếu thể  

- Nghèo đói (thiếu mạng lưới an sinh xã hội) 

- Lịch sử/tỷ lệ sử dụng lao động cưỡng bức 

- Luật pháp và quy định không nghiêm ngặt, hoặc hiệu quả thực 

 
214 Lao động nhập cư: xem danh sách định nghĩa 
215 Liên kết đến ứng dụng RMF ; đang được hoàn thiện. 
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thi pháp luật kém 

- Sự bất ổn trong khu vực 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt 

động UoC): 

- Chỗ ở tại nơi làm việc 

- Giám sát không đầy đủ (các bước sản xuất, sử dụng cơ quan 

tuyển dụng bên thứ ba, và nhà thầu phụ) 

- Nhu cầu sử dụng lao động vượt quá khả năng hiện có (thời gian 

sản xuất cao điểm, công việc đột xuất) 

- Tỷ lệ lao động thiếu tay nghề cao 

- Địa điểm làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh 

Quy định 3.2.17 

Biểu tượng 

RMF  

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn biện pháp và chỉ số quan 

trắc, để phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi dành 

cho lao động cưỡng bức, dựa trên mức độ rủi ro đã được xác định qua 

quá trình đánh giá theo quy định 3.2.16. 

Quy định 3.2.18 

Biểu tượng 

RMF  

Thực hiện: 

• Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi (được phát 

triển theo quy định 3.2.17), UoC triển khai các biện pháp cần 

thiết (phòng ngừa) để đảm bảo rủi ro lao động cưỡng bức ở 

mức thấp. 

 

• Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải triển 

khai các chỉ số quan trắc (được phát triển theo quy định 3.2.17) 

để giảm thiểu rủi ro và duy trì rủi ro ở mức thấp (thời gian và tần 

suất giám sát sẽ tùy thuộc vào từng biện pháp được xác định 

trong RMP). 

 

• Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

thường xuyên thực hiện các công việc sau: 

• Xem xét và điều chỉnh RMP dựa trên kết quả giám sát 

• Xem xét và điều chỉnh RMP khi có thay đổi ở khu vực 

bên trong (ví dụ, hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và điều chỉnh RMP khi có thay đổi ở khu vực 

bên ngoài (ví dụ, biến đổi khí hậu) 
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 Tiêu chí: 3.3 – Lao động trẻ em 

 

Phạm vi tiêu chí 3.3 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Công ước OHCHR về Quyền trẻ em, cũng như các Công ước 138216 và 

182217 của ILO đã quy định rằng tất cả trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi công việc nguy 

hiểm hoặc gây hại cho sự giáo dục, sức khỏe hoặc sự phát triển. Mặc dù SDG 8.7 kêu gọi 

xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2025, nhưng ước tính có khoảng 152 

triệu trẻ em trên toàn thế giới hiện đang là lao động trẻ em218. Tình trạng sử dụng lao động 

trẻ em gia tăng một phần do áp lực về kinh tế và văn hóa của các hộ gia đình nghèo, yếu 

thế và có trình độ học vấn thấp. Trẻ em219 và lao động vị thành niên220 rất dễ bị bóc lột do 

các hạn chế liên quan đến tuổi tác như thể chất chưa phát triển toàn diện, thiếu kiến thức, 

thiếu kinh nghiệm, chưa thể sống tự lập. Họ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của tình 

trạng lao động trẻ em khi cha mẹ họ không đủ khả năng trả một mức lương công bằng và 

họ phải sống ở những nơi khó tiếp cận việc học. Những hạn chế này có thể dẫn đến các 

hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. 

 

 
216 Công ước 138 của ILO về độ tuổi tối thiểu, 1973. 
217 Công ước 182 của ILO về những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999. 
218 https://endchildlabour2021.org/child-labour/ 
219 Trẻ em: xem danh sách định nghĩa. 
220 Lao động vị thành niên: xem danh sách định nghĩa. 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Bổ sung quy định về biện pháp khắc phục đối với các trường hợp lao động cưỡng 

bức và lao động trẻ em: ASC đã bổ sung một số quy định nhằm yêu cầu UoC thực hiện 

các biện pháp khắc phục nếu phát hiện các trường hợp lao động cưỡng bức hoặc lao 

động trẻ em, vì bản dự thảo trước đó chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn các hành vi vi phạm 

nghiêm trọng quyền con người, và không yêu cầu biện pháp khắc phục nào. 

 
Nội dung quan trọng cần xem xét 

Lao động trẻ em và lao động cưỡng bức: Ở các bản dự thảo trước của tiêu chuẩn và 

Phụ lục Cơ chế khiếu nại, có quy định rằng biện pháp khắc phục phải được thực hiện 

trong khoảng thời gian 90 ngày. ASC không chắc liệu nên bổ sung thêm khung thời gian 

tham chiếu hay không. Nếu không có khung thời gian, thì có thể khiến trại nuôi trì hoãn 

thực hiện biện pháp khắc phục hoặc thậm chí không thực hiện, nhưng có một số vấn đề 

(ví dụ: các trường hợp lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em) cần được giải quyết 

ngay lập tức mà không cần phải mất đến 90 ngày. 

 

Lao động trẻ em: Tiêu chuẩn cho phép trẻ em từ 13 tuổi làm các công việc nhẹ, đồng 

thời yêu cầu UoC cung cấp đầy đủ thông tin về số giờ làm việc và thời gian nghỉ. Mặc dù 

điều này tuân thủ Công ước ILO, nhưng ASC lo ngại rằng quy định này đang khuyến 

khích trại nuôi sử dụng trẻ em để làm các công việc nhẹ, điều này dường như đang đi 

ngược với khuyến cáo tránh sử dụng lao động trẻ em. Nếu đúng như vậy, thì giải pháp 

khả thi là chỉ cho phép trẻ em 13 và 14 tuổi làm việc nhẹ trong các trại nuôi gia đình. 
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Việc bóc lột và sử dụng lao động trẻ em xảy ra trên toàn cầu và trong nhiều (nếu không nói 

là tất cả) ngành221, bao gồm cả ngành nuôi trồng thủy sản 222. Nạn nhân của lao động trẻ em 

không có tuổi thơ được vui chơi lành mạnh, bị buộc nghỉ học sớm, hay vừa đi học vừa phải 

làm việc nặng quá mức trong thời gian dài, hoặc bị tước bỏ hoàn toàn cơ hội đến trường. 

Điều này làm kéo dài nạn nghèo đói và tình trạng sử dụng lao động trẻ em sang các thế hệ 

tiếp theo.. 

 

Tiêu chí này tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em, tạo điều kiện 

làm việc an toàn cho lao động vị thành niên và có biện pháp khắc phục hiệu quả nếu phát 

hiện bất kỳ trường hợp lao động trẻ em nào. Các biện pháp bảo vệ lao động được nêu trong 

các Tiêu chí khác về quyền lao động của Tiêu chuẩn này, bao gồm tiền lương phù hợp, số 

giờ làm việc có giới hạn và hợp đồng minh bạch, cũng góp phần ngăn chặn nguy cơ sử 

dụng lao động trẻ em bằng cách đảm bảo kinh tế cho gia đình các em. 

   

Nếu công việc mà trẻ em tham gia không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tự do phát 

triển cá nhân, cũng như không ảnh hưởng đến việc học, thì nhìn chung vẫn được đánh giá 

tích cực. Các công việc đó bao gồm giúp đỡ cha mẹ hoặc hỗ trợ công việc kinh doanh của 

gia đình (làm nông). Việc để trẻ em làm các công việc vô hại và ở mức độ nhất định có thể 

giúp trẻ em phát triển, và trong một số trường hợp, giúp cải thiện kinh tế gia đình. Các công 

việc này còn giúp trang bị cho trẻ em các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để trở thành 

thành viên có ích cho xã hội khi trưởng thành223.  

 

Mục đích – Trại nuôi đảm bảo không sử dụng lao động trẻ em. Nếu phát hiện có tình trạng 

lao động trẻ em, thì trại nuôi phải thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả. 

Quy định: 

Quy định 3.3.1 UoC không được tham gia (hay tổ chức) các hình thức lao động trẻ em 

224. Bao gồm: 

- giao cho trẻ em những công việc nguy hiểm và làm tổn thương 

đến tinh thần, thể chất, xã hội hoặc đạo đức225  

- gây cản trở việc học226. 

Quy định 3.3.2 Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến lao động trẻ em, thì UoC 

phải thực hiện, giám sát và lập hồ sơ các biện pháp khắc phục để đảm 

bảo tuân thủ Quy định 3.3.1, đảm bảo đặt lợi ích của trẻ em lên hàng 

đầu. Chẳng hạn như tạo điều kiện cho trẻ đi học đến khi hoàn thành 

chương trình học bắt buộc. 

Quy định 3.3.3 Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến lao động trẻ em, thì UoC 

phải thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa việc này tái diễn. 

 
221 https://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/WCMS_172348/lang--en/index.htm 
222 ILO. 2017. Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf 
223 https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm 
224 Lao động trẻ em: xem danh sách định nghĩa. 
225 Một công việc nguy hiểm về mặt tinh thần hay xã hội là một công việc mà người lao động phải làm việc trong môi trường bị 
cô lập hoặc bị lăng mạ. Một công việc nguy hiểm về thể chất là một công việc mà người lao động phải mang vác vật nặng và 
tiếp xúc với các bộ phận chuyển động của máy móc, làm việc trong điều kiện ồn ào, bụi bẩn hoặc thời tiết khắc nghiệt. Lưu ý 
các công việc được xác định là nguy hiểm cho người trưởng thành cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Một công việc nguy 
hiểm về mặt đạo đức là một công việc mà người lao động phải làm việc trong môi trường sử dụng chất kích thích hay cờ bạc. 
Xem thêm định nghĩa về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. 
226 Theo định nghĩa của ILO, các hành vi gây cản trở việc học bao gồm: tước đi cơ hội đến trường, buộc trẻ nghỉ học sớm hoặc 
yêu cầu trẻ vừa đi học vừa làm việc nặng trong thời gian dài. 

https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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Các biện pháp khắc phục phải được lập thành văn bản và được xác 

minh để đảm bảo tính hiệu quả. 

Quy định 3.3.4 UoC có thể tuyển dụng trẻ em từ 15 tuổi trở lên227 hoặc từ độ tuổi khác 

trở lên nếu độ tuổi bắt buộc đi học228 cao hơn 15 tuổi, chỉ với điều kiện 

sau: 

- trẻ em không được làm công việc nguy hiểm 229 230. 

Quy định 3.3.5 UoC có thể tuyển dụng trẻ em từ 13 đến 14 tuổi231 232 làm các công việc 

nhẹ, nhưng phải đảm bảo rằng: 

- trẻ được đào tạo thích hợp trước khi làm việc 

- trẻ được quan sát cẩn thận 

- không ảnh hưởng đến việc học  

Quy định 3.3.6 UoC phải đảm bảo trẻ em233, bao gồm cả lao động vị thành niên 234, chỉ 

được làm các công việc không nguy hiểm (3.3.4) hoặc nhẹ nhàng 

(3.3.5). 

Quy định 3.3.7 UoC phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của con cái nhân viên, bao 

gồm cả con cái của lao động nhập cư và lao động tạm thời/thời vụ - 

những người hiện đang sống tại nơi làm việc. 

Quy định 3.3.8 UoC phải xây dựng cơ chế xác minh tuổi và lưu giữ hồ sơ về tuổi tác của 

tất cả nhân viên. 

 

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC 

Quy định 3.3.9 

RMF Symbol 

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)235 để đánh giá 

rủi ro, nhằm hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm cả 

cách thức các yêu tố gây rủi ro làm tăng tình trạng lao động trẻ em trong 

UoC. Kết quả đánh giá sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần thiết để giảm 

thiểu rủi ro lao động trẻ em xuống mức thấp. Kết quả đánh giá còn cho 

biết các chỉ số để giám sát tính hiệu quả của biện pháp. 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt 

động của UoC):  

- Hạn chế việc đến trường 

- Dân số nhóm yêu thế 

 
227 Theo Công ước 138 của ILO, tại một số quốc gia đang phát triển (trường hợp ngoại lệ), trẻ em trên 14 tuổi có thể được xem 
là lao động vi thành niên. ASC tuân theo Công ước 138 của ILO, cho phép trẻ em trên 14 tuổi làm việc tại trại nuôi ở các quốc 
gia này như lao động vị thành niên. 
228 Luật pháp của một quốc gia có thể cho phép người từ đủ 15 tuổi trở lên nhưng chưa hoàn thành chương trình học bắt buộc, 
có thể làm công việc đáp ứng những yêu cầu sau:  
- không gây hại cho sức khoẻ hoặc sự phát triển của trẻ 
- không ảnh hưởng đến việc học, việc trẻ học nghề hoặc tham gia đào tạo phải được cơ quan chức năng cho phép hoặc trẻ 
nhận được lợi ích nhất định từ hoạt động này. 
229 Công việc nguy hiểm: xem danh sách định nghĩa. 
230 Xem bảng 2 và 3 Phụ lục 6. 
231 Theo Công ước 138 của ILO, tại một số quốc gia đang phát triển (trường hợp ngoại lệ), trẻ em trên 12 tuổi có thể làm công 
việc nhẹ. ASC tuân theo Công ước 138 của ILO, cho phép trẻ em trên 12 tuổi làm việc nhẹ tại trại nuôi ở các quốc gia này như 
lao động vị thành niên. 
232 Quy định và phạm vi tiêu chuẩn không áp dụng cho trẻ em phụ giúp việc tại nhà và làm việc ví dụ giúp đỡ cha mẹ việc 
nhàm, hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình hay tham gia vào các hợp đồng khác đóng góp không đáng kể vào năng suất 
và lợi nhuận của doanh nghiệp. 
233 Trẻ em: xem danh sách định nghĩa. 
234 Lao động trẻ em: xem danh sách định nghĩa. 
235 Liên kết đến ứng dụng RMF; đang được hoàn thiện  
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- Nghèo đói 

- Lịch sử/tỷ lệ sử dụng lao động trẻ em 

- Luật pháp và quy định không nghiêm ngặt, hoặc hiệu quả thực thi 

pháp luật kém 

- Sự bất ổn trong khu vực 

 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt 

động UoC): 

- Sự có mặt của trẻ em tại chỗ làm (gia đình sống tại nơi làm việc, 

trại nuôi gia đình) 

- Sử dụng lao động trẻ em 

- Nhu cầu lao động tăng cao/thời gian sản xuất cao điểm (thiếu lao 

động) 

Quy định 

3.3.10 

RMF Symbol 

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn biện pháp và chỉ số quan trắc, 

để phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi dành cho lao 

động trẻ em, dựa trên mức độ rủi ro đã được xác định qua quá trình 

đánh giá theo quy định 3.3.9.  

Quy định 

3.3.11 

RMF Symbol 

Thực hiện: 

a) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi (được phát triển 

theo quy định 3.3.10), UoC triển khai các biện pháp cần thiết 

(phòng ngừa) để: 

• đảm bảo rủi ro lao động trẻ em ở mức thấp 

• tạo điều kiện đến trường cho con em nhân viên 

• xây dựng cơ chế chặt chẽ nhằm xác minh tuổi của nhân 

viên trước khi đi làm 

• đánh giá và phân loại công việc nhẹ, không nguy hiểm và 

nguy hiểm (chỉ khi trẻ em được tuyển dụng). 

 

b) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải triển 

khai các chỉ số quan trắc (được phát triển theo quy định 3.3.10) 

để giảm thiểu rủi ro và duy trì rủi ro ở mức thấp (thời gian và tần 

suất giám sát sẽ tùy thuộc vào từng biện pháp được xác định 

trong RMP). 

 

c) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

thường xuyên thực hiện các công việc sau: 

• Xem xét và điều chỉnh RMP dựa trên kết quả giám sát 

• Xem xét và điều chỉnh RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

trong (ví dụ, hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và điều chỉnh RMP khi có thay đổi ở khu vực bên 

ngoài (ví dụ, biến đổi khí hậu) 
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Tiêu chí: 3.4 – Phân biệt đối xử  

 

 

Phạm vi tiêu chí 3.4 – Tất cả UoC. 

Cơ sở lý luận – Phân biệt đối xử236 là một vấn đề toàn cầu và phổ biến, bất chấp tuyên bố 

đầu tiên của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: “Tất cả con người sinh ra đều tự do, bình 

đẳng về quyền và nhân phẩm237. Hàng triệu người trên thế giới phải đối mặt với sự phân 

biệt đối xử vì nhiều lý do. 

 

Phân biệt đối xử gây tác động tiêu cực cho mọi đối tượng. Các cá nhân bị đối xử bất bình 

đẳng, cảm thấy căng thẳng và tổn thương, khi đang ở trong nhà, ở ngoài xã hội và tại nơi 

làm việc. Việc đối xử bất bình đẳng làm gia tăng nạn nghèo đói, kìm hãm sự phát triển, 

năng suất và khả năng cạnh tranh; chưa kể ở quy mô lớn hơn, có thể gây bất ổn chính trị238. 

Phân biệt đối xử còn có thể là nguyên nhân của những thảm kịch nghiêm trọng như thanh 

trừng sắc tộc và diệt chủng; các chính sách phân biệt đối xử có thể dẫn đến sự hủy diệt, lưu 

đày và diệt vong.239 

 

Vấn đề này có thể được tìm thấy ở mọi góc cạnh trong đời sống của con người. Đó là lý do 

Liên hợp quốc trực tiếp đưa vấn đề phân biệt đối xử vào bốn mục tiêu khác nhau (SDG 1: 

Chấm dứt nghèo đói, SDG 5: Bình đẳng giới, SDG 8: Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế, 

SDG 10: Giảm bất bình đẳng). ILO nhấn mạnh tình trạng phân biệt đối xử qua ba Công ước 

(100240, 111241 và 156242). Phân biệt đối xử liên quan đến nhiều khía cạnh như chủng tộc, 

giới tính, quốc tịch, địa vị pháp lý, tuổi tác, dân tộc và nhiều vấn đề khác. Ngày càng nhiều 

người nhận thức được các vấn đề xung quanh phân biệt đối xử, đôi khi phân biệt đối xử còn 

được thể hiện rất rõ ràng và trực tiếp, nhưng có nhiều lúc lại rất khó phát hiện và do đó, khó 

được giải quyết.  

 

Mặc dù nhiều nơi đã nhận thức được vấn đề phát sinh từ phân biệt đối xử, nhưng đây vẫn 

là tình trạng phổ biến ở nhiều nơi làm việc. Do đó, tiêu chuẩn ASC cần ưu tiên nhấn mạnh 

vấn đề này. Một trong các nội dung trọng tâm của SDG là không phân biệt đối xử bao gồm 

bình đăng giới. và tham gia thực hiện các mục tiêu này là rất quan trọng để đảm bảo một xã 

hội ổn định và hòa nhập243. Nỗ lực giảm phân biệt đối xử đối với tất cả nhóm, bao gồm cả 

 
236 Phân biệt đối xử: xem danh sách đinh nghĩa. 
237 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
238 ILO. 2011. Equality at work: the continuing challenge. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- 
declaration/documents/publication/wcms_166583.pdf 
239 https://ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination.aspx 
240 Công ước 100 của ILO thù lao bình đằng. 
241 Công ước 111 của ILO về phân biệt đối xử (Việc làm và nghề nghiệp). 
242 Công ước 156 của ILO về trách nhiệm của người lao động với gia đình. 
243 FAO, 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. 
https://doi.org/10.4060/ca9229en 

Nội dung quan trọng cần xem xét 
Phân biệt đối xử: Tiêu chuẩn yêu cầu UoC không được phép phân biệt đối xử, nhưng 

không đi sâu vào chi tiết, bao gồm hiểu phân biệt đối xử là gì, mức độ phân biệt đối xử 

tích cực được phép, phương thức báo cáo khi hành vi phân biệt đối xử bị che giấu. ASC 

tự hỏi liệu chủ đề có quá phức tạp hay không, hoặc liệu có phần nào trong tiêu chuẩn có 

thể được sử dụng để xem xét các vấn đề này một cách kỹ lưỡng hơn hay không. 

https://doi.org/10.4060/ca9229en
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phụ nữ, bằng cách cải thiện bình đẳng giới, "sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho toàn xã hội và 

đảm bảo tất cả mọi người đều hưởng được lợi ích của một xã hội phát triển244. Tuy nhiên, 

bình đẳng giới chỉ là một phần của phân biệt đối xử và để thúc đẩy một xã hội hòa bình, 

công bằng và hiệu quả, phân biệt đối xử phải được giải quyết dưới mọi hình thức, dù là hữu 

hình hay vô hình. 

 

Để giải quyết phân biệt đối xử, có thể sử dụng các chương trình hướng đến tăng tính đa 

dạng và tạo điều kiện để các nhóm thường bị phân biệt đối xử có thể đóng góp cho xã hội 

và nơi làm việc một cách bình đẳng và tự do. Các tiêu chuẩn ASC đề cập đến các công việc 

quan trọng cần làm để chấm dứt nạn phân biệt đối xử tại nơi làm việc, nhưng lại không đề 

cập đến phân biệt đối xử tích cực, do các chương trình này khó giám sát và đánh giá. 

 

Mục đích – Trại nuôi phải đối xử bình đẳng và trao cơ hội như nhau cho tất cả nhân viên và 

ứng viên tìm việc. 

 

Quy định: 

Quy định 3.4.1 UoC phải đối xử bình đẳng và trao cơ hội như nhau cho tất cả ứng viên 

tìm việc và nhân viên, bao gồm quy trình và điều kiện tuyển dụng, lương 

& phúc lợi, điều kiện làm việc, phân công công việc, đào tạo, cơ hội 

thăng tiến và các cơ hội nghề nghiệp khác, các hình thức kỷ luật, thôi 

việc, nghỉ hưu. UoC không phân biệt giới tính, tình trạng pháp lý, quốc 

tịch, địa vị pháp lý, chủng tộc, màu da tuổi tác, khuynh hướng tình dục, 

dân tộc, khuyết tật, mang thai, có con hay chưa có con, tình trạng hôn 

nhân, tôn giáo, đảng phái, quan điểm chính trị, tình trạng việc làm, tham 

gia công đoàn, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác được bảo vệ hợp pháp. 

Quy định 3.4.2 UoC hoặc (các) cơ quan tham gia tuyển dụng không được kiểm tra việc 

mang thai hoặc trinh tiết của nhân viên, cũng như không được ép buộc 

nhân viên sử dụng các biện pháp tránh thai. 

 

 

 

  

 
244 FAO, 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. 
https://doi.org/10.4060/ca9229en, p.128. 

https://doi.org/10.4060/ca9229en
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Tiêu chí: 3.5 – Sức khoẻ và an toàn 

 

Phạm vi tiêu chí 3.5 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Khi được làm việc trong một môi trường an toàn và lành mạnh, người lao 

động sẽ được bảo vệ khỏi tai nạn, chấn thương và bệnh tật liên quan tới lao động. Một 

trong các quyền cơ bản của người lao động là họ phải được bảo vệ tại nơi làm việc, và môi 

trường làm việc phải được thống nhất rộng rãi. Điều này được Liên Hợp Quốc đưa ra trong 

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, được Tổ chức Y tế Thế giới thúc đẩy và ILO cụ thể hóa 

qua các Công ước khác nhau: 14245, 155246, 161247, 170248, 174249 và 190250. SDG 8 (Việc 

làm tốt và tăng trưởng kinh tế) bao gồm các mục tiêu: bảo vệ quyền lao động, thúc đẩy và 

đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả người lao động, bao gồm cả lao động nhập 

cư, đặc biệt là phụ nữ nhập cư và những người có công ăn việc làm bấp bênh.251 

 

Nhưng câu chuyện thực tế của hàng triệu người lao động lại rất khác. ILO ước tính 252 cứ 

mỗi năm lại có 2,78 triệu người chết vì tai nạn lao động và bệnh tật liên quan đến lao động. 

Hơn 374 triệu người bị chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc, dù các chấn 

thương và bệnh tật này không gây tử vong nhưng khiến nhiều người trong số họ phải nghỉ 

làm nhiều ngày. Ước tính rằng mỗi năm thế giới mất đi 3,94% tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP) do hậu quả của tai nạn lao động và bệnh tật liên quan đến lao động. 

 

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO)253, sức khỏe và an toàn 

trong ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu, bao gồm cả ngành chế biến, vẫn còn bị xem nhẹ. 

Ước tính trên thế giới có 19 triệu lao động trong ngành nuôi trồng thủy sản thường xuyên 

phải đối mặt với các điều kiện làm việc nguy hiểm254 Rủi ro lao động mà người lao động 

trong lĩnh vực này có thể đối mặt bao gồm: chấn thương khi sử dụng máy móc, dụng cụ, tàu 

thuyền, xe cộ, chết đuối, té ngã, điện giật và bị động vật cắn. Bản chất của ngành nuôi trồng 

thủy sản cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như: nhiệt độ cao vào mùa hè, nhiệt 

độ thấp vào mùa đông, mất nước, đau nhức cổ và chi trên, các vấn đề về hô hấp, ký sinh 

trùng, vi khuẩn, các vấn đề về da, ăn phải và hít phải hoá chất độc hại, v.v.255.  

 
245 Công ước 14 của ILO về thời gian nghỉ trong tuần (ngành). 
246 Công ước 155 của ILO về an toàn và sức khoẻ lao động. 
247 Công ước 161 của ILO về dịch vụ chăm sóc sức khỏe lao động. 
248 Công ước 170 của ILO về sử dụng hoá chất. 
249 Công ước 174 của ILO về phòng ngừa tai nạn lao động nghiêm trọng. 
250 Công ước 190 của ILO về bạo lực và quấy rối. 
251 https://sdgs.un.org/goals/goal8 
252 https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--de/index.htm 
253 http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/despite-advances-in-health-and-safety-operations-fisheries-remainsa-dangerous-
sector/en/ 
254 Nguy hiểm: xem thêm danh sách đinh nghĩa 
255 https://www.stir.ac.uk/news/2017/12/drive-to-improve-health-and-safety-for-global-aquaculture-workers/ 

Nội dung quan trọng cần xem xét 
Quy định 3.5.6: Bảo hiểm cho sức khoẻ và an toàn: Quy định này yêu cầu UoC phải 

chi trả bảo hiểm cho nhân viên đối với tất cả tai nạn và thương tật lao động. ASC tự hỏi 

liệu điều này có khả thi hay không. Ở một số nơi, chi phí bảo hiểm rất đắt, đôi khi sẽ thích 

hợp hơn khi các trại nuôi tự bảo hiểm, nhưng ASC đang phân vân liệu có nên đề cập 

trường hợp mà trại nuôi không cần phải có bảo hiểm hay không. 
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Rủi ro xảy ra tai nạn hoặc sự cố lao động vẫn bị xem nhẹ hoặc không được khắc phục do 

thiếu kiến thức còn nhiều thiếu hụt, thiếu khả năng phân tích độc lập về các biện pháp 

phòng ngừa, thiếu đầu tư vào các chiến lược giảm thiểu rủi ro. Khi có các vấn đề liên quan 

đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, người sử dụng lao động có thể phải đối mặt với 

tình trạng lao động nghỉ hưu sớm, lao động lành nghề rời đi, lao động nghỉ việc và phí bảo 

hiểm cao do phải chi trả nhiều cho các tai nạn và bệnh tật liên quan đến lao động. Tuy 

nhiên, nhiều tai nạn và bệnh tật liên quan đến lao động có thể phòng ngừa được bằng cách 

xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Một phần sứ mệnh của ASC là 

trách nhiệm xã hội trong nuôi trồng thủy sản, bao gồm đảm bảo rằng trại nuôi được cấp 

chứng nhận ASC cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn. 

 

Mục đích – Trại nuôi cung cấp một môi trường làm việc và nơi làm việc lành mạnh và an 

toàn. 

 

Quy định: 

Quy định 3.5.1 UoC phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên làm việc trong trại nuôi đều 

được đào tạo về sức khỏe và an toàn để họ có thể hoàn thành nghĩa vụ 

và trách nhiệm được giao phó. 

- đào tạo sức khỏe và an toàn miễn phí cho nhân viên 

- cung cấp khóa đào tạo kịp thời 

- khóa đào tạo diễn ra một cách thường xuyên 

- nếu khóa đạo tạo diễn ra trong giờ làm việc, thì nhân viên vẫn 

hưởng đủ lương. 

- cung cấp khóa đào tạo cho nhân viên mới hoặc nhân viên chuyển 

sang vị trí mới, và đào tạo bổ sung khi có thay đổi trong quy trình 

hoặc máy móc (điều này có thể làm phát sinh rủi ro mới). 

Quy định 3.5.2 UoC phải ghi chép lại tất cả buổi đào tạo, bao gồm cả số lượng tham dự. 

Quy định 3.5.3 UoC phải cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), PPE phải vừa người, 

được bảo quản tốt và miễn phí. 

Quy định 3.5.4 UoC phải đảm bảo các thông báo và hướng dẫn về sức khỏe & an toàn 

được dán tại nơi làm việc. 

Quy định 3.5.5 UoC phải cung cấp đầy đủ phương thức và dụng cụ sơ cứu trong trường 

hợp nhân viên gặp chấn thương liên quan đến lao động; bao gồm cả hỗ 

trợ chuyên nghiệp như xe cấp cứu. 

Quy định 3.5.6 UoC phải đảm bảo rằng tất cả hoạt động lặn được tiến hành theo nguyên 

tắc bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên theo dõi an sinh và duy trì 

nguồn giống (diver)256. 

Quy định 3.5.7 UoC phải đảm bảo rằng những người xử lý hoặc tiếp xúc với thuốc trừ 

sâu hoặc các chất độc hại khác có thể tiếp cận với các cơ sở thay đồ và 

 
256 Người sử dụng lao động lưu giữ hồ sơ về các hoạt động lặn tại trại nuôi và danh sách tất cả nhân viên có liên quan. Trong 
trường hợp thuê nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, nhà cung cấp này phải đưa ra tuyên bố tuân thủ tất cả tiêu chí liên quan. Tất 
cả hoạt động lặn được ghi lại bằng máy tính chuyên dụng và hồ sơ được lưu giữ ở dạng điện tử. Người sử dụng lao động đảm 
bảo rằng mỗi lần lặn đều có thợ lặn cứu hộ đi cùng hoặc có ít nhất hai người cùng lặn. Người sử dụng lao động lưu giữ bằng 
chứng về chứng chỉ thợ lặn (ví dụ: bản sao chứng chỉ) của từng người tham gia hoạt động lặn. Nhân viên theo dõi an sinh và 
duy trì nguồn giống phải được cấp chứng nhận bởi một cơ quan chức năng hoặc tổ chức quốc tế. Nhân viên phải thực hiện xét 
nghiệm y tế hàng năm để xác nhận rằng họ có đủ sức khỏe để lặn, cũng như được theo dõi hông, vai và ngực thông qua chụp 
X-quang 3 năm một lần. 



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                  Page 129 of 178 

tắm rửa. 

Quy định 3.5.8 Nếu nhân viên không được tham gia vào hệ thống chăm sóc sức 

khỏe/an sinh xã hội của quốc gia và địa phương, thì UoC phải mua bảo 

hiểm tai nạn hoặc chấn thương lao động cho tất cả nhân viên; gói bao 

hiểm bao gồm chi phí tối thiểu cho việc vận chuyển đến cơ sở y tế và 

biện pháp điều trị/thuốc men để điều trị người bị tai nạn hoặc bị thương; 

chi phí cho việc vận chuyển đến cơ sở y tế và biện pháp điều trị/thuốc 

men để phục hồi vết thương; chi phí bồi thương cho số giờ làm việc bị 

mất; cũng như chi phí hồi hương bắt buộc nào, trong trường hợp nhân 

viên là lao động nhập cư. 

Quy định 3.5.9 UoC phải đảm bảo tự do ý chí cho nhân viên trong các tình huống nguy 

hiểm, họ có thể thoát khỏi đó mà không phải xin phép hay lo sợ bị phạt. 

Quy định 3.5.10 UoC phải đảm bảo cơ sở vệ sinh đầy đủ và sạch sẽ, đảm bảo không 

gian riêng tư và nếu được, chia phòng theo giới tính. 

Quy định 3.5.11 UoC phải cung cấp cho tất cả nhân viên nước uống miễn phí và có nhãn 

mác rõ ràng. 

Quy định 3.5.12 UoC phải bố trí khu vực chuẩn bị thức ăn và ăn uống nghỉ ngơi thành 

khu vực riêng và hợp vệ sinh. 

Quy định 3.5.13 UoC phải bố trí một khu vực dành riêng cho phụ nữ đang cho con bú, và 

cần tăng thời gian nghỉ trong ngày cho phụ nữ đang mang thai và cho 

con bú; thời gian nghỉ để cho con bú, vắt, trữ sữa và nghỉ ngơi vẫn được 

tính là thời gian làm việc và lao động nữ vẫn được hưởng đủ tiền lương 

theo hợp đồng. 

Quy định 3.5.14 UoC sẽ không tham gia, hoặc dung túng, hành vi bạo lực hoặc quấy rối 

dưới bất kỳ hình thức nào (quấy rối tình dục257 hoặc lạm dụng tình dụng, 

hoặc các hành vi khác nhằm quấy rối hoặc lạm dụng về mặt tinh thần 258, 

thể chất, hoặc qua lời nói).  

Quy định 3.5.15 UoC phải triển khai các chương trình truyền thông259 và giám sát, đảm 

bảo các hành vi quấy rối260, bắt nạt, lạm dụng hoặc bóc lột không xảy ra 

tại nơi làm việc. 

Quy định 3.5.16 UoC phải duy trì kết cấu toàn vẹn cho tất cả tòa nhà và cơ sở vật chất 

bên trong UoC bằng việc xây dựng, bảo trì và sửa chữa. 

Quy định 3.5.17 UoC phải tuân thủ luật hàng hải, đặc biệt các quy định liên quan đến sức 

khỏe và an toàn, khi tham gia vào giao thông hàng hải. 

Quy định 3.5.18 UoC phải đảm bảo máy móc và thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia hoặc 

các tiêu chuẩn khác về sức khỏe và an toàn, đồng thời được lắp đặt, bảo 

trì và bảo vệ một cách an toàn, và chỉ được vận hành bởi các nhân viên 

đã qua đào tạo. 

Quy định 3.5.19 UoC phải đảm bảo các quy trình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn khẩn 

cấp được áp dụng tại chỗ. 

Quy định 3.5.20 UoC phải đảm bảo các lối thoát hiểm, lối thoát nạn, thiết bị phòng cháy 

chữa cháy và hệ thống báo cháy được đánh dấu phù hợp. Lối thoát hiểm 

 
257 Quấy rối tình dục: xem danh sách định nghĩa. 
258 Lạm dụng về mặt tinh thần: xem danh sách định nghĩa. 
259 Bao gồm cung cấp cho nhân viên thông tin liên hệ các tổ chức đại diện cho người lao động và bảo vệ quyền lợi lao động, 
nếu các tổ chức này hoạt động tích cực tại địa phương. 
260 Quấy rối: xem danh sách định nghĩa. 



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                  Page 130 of 178 

và lối thoát nạn phải được thiết kế và bố trí sao cho dễ nhận biết, không 

có chướng ngại vật, tạo điều kiện cho người bên trong sơ tán an toàn ra 

bên ngoài. 

  

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC (RMF) 

Quy định 

3.5.21 

Biểu tượng 

RMF  

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)261 để đánh giá 

rủi ro, nhằm hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm cả 

cách thức các yêu tố gây rủi ro làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của mọi người, đồng thời làm gia 

tăng các tổn thương về thể chất và tinh thần (cả tổn thương cấp tính và 

mãn tính). Kết quả đánh giá sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần thiết để 

giảm thiểu rủi ro gặp phải tổn thương thể chất và tinh thần, từ đó tạo môi 

trường làm việc và nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Kết quả đánh giá 

còn cho biết các chỉ số để giám sát tính hiệu quả của biện pháp. 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt 

động của UoC):  

- Điều kiện thời tiết khắc nghiệt 

- Luật pháp và quy định không nghiêm ngặt, hoặc hiệu quả thực thi 

pháp luật kém 

- Sự cố thường xuyên xảy ra, hoặc đã từng xảy ra 

- Dân số của nhóm yếu thế 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt 

động UoC): 

- Nhu cầu lao động vượt quá khả năng hiện có 

- Các khu vực nằm xa nhau 

- Việc giám sát không được thực hiện đầy đủ 

- Hóa chất độc hại và công việc độc hại, nguy hiểm 

- Quy trình làm việc, quy trình đào tạo và môi trường làm việc không 

được thiết kế và trang bị phù hợp 

Quy định 

3.5.22 

Biểu tượng 

RMF 

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn biện pháp và chỉ số quan trắc, 

để phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi dành cho sức 

khỏe và an toàn, dựa trên mức độ rủi ro đã được xác định qua quá trình 

đánh giá theo quy định 3.5.12. 

Quy định 

3.5.23 

Biểu tượng 

RMF  

Triển khai 

a) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi (được phát triển 

theo quy định 3.5.22), UoC phải triển khai các biện pháp cần thiết 

(phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro) để làm giảm xác 

suất xảy ra sự cố. 

b) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải triển 

khai các chỉ số quan trắc (được phát triển theo quy định 3.5.22) 

để giảm thiểu rủi ro và duy trì rủi ro ở mức thấp (thời gian và tần 

suất giám sát sẽ tùy thuộc vào từng biện pháp được xác định 

 
261 Liên kết đến ứng dụng RMF; đang được hoàn thiện. 
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trong RMP). 

c) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

thường xuyên thực hiện các công việc sau: 

• Xem xét và sửa đổi RMP dựa trên kết quả giám sát 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên trong (ví 

dụ, hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên ngoài (ví 

dụ, biến đổi khí hậu) 

 

  



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                  Page 132 of 178 

Tiêu chí: 3.6 – Thương lượng tập thể và quyền tự do hiệp hội 

 

Phạm vi tiêu chí 3.6 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Quyền tự do hiệp hội là quyền của được tham gia vào một nhóm (chính 

thức hoặc không chính thức) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước người sử 

dụng lao động. 

 

Thương lượng tập thể262 đảm bảo cán cân quyền lực trở nên cân bằng hơn, qua đó đạt 

được các giải pháp hữu ích và hiệu quả, nhằm giải quyết xung đột giữa người lao động và 

người sử dụng lao động về các vấn đề như tiền lương và điều kiện làm việc. Thương lượng 

tập thể là phương pháp giúp củng cố niềm tin giữa hai bên, là sản phẩm của quá trình 

thương lượng, đồng thời làm rõ và đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Để thương lượng tập 

thể đạt được mục tiêu đề ra, đòi hỏi đại diện của người lao động và người sử dụng lao động 

phải tham gia ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau. ASC đề ra tiêu chuẩn để yêu cầu trại nuôi tôn 

trọng quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể của người lao động, ngay cả khi luật 

pháp và quy định tại quốc gia không tạo đủ điều kiện để hiện thức hóa các cơ chế trên. 

 

Quyền tự do hiệp hội và việc được công nhận quyền thương lượng tập thể là một trong các 

nguyên tắc cốt lõi trong “Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao 

động” (Công ước 87263, 98264 và 135265). Đây là các quyền rất quan trọng để thúc đẩy và tạo 

lập điều kiện làm việc tốt, qua đó xây dựng mối quan hệ hài hòa và lòng tin giữa người lao 

động và người sử dụng lao động. Tiêu chí này liên quan trực tiếp đến SDG 8: Việc làm tốt 

và tăng trưởng kinh tế. 

 

Mục đích – Trại nuôi cho phép và tạo điều kiện để nhân viên tham gia vào thương lượng 

tập thể, đồng thời đảm bảo quyền tự do hiệp hội của nhân viên. 

 

Quy định: 

Quy định 3.6.1 UoC phải thông báo cho tất cả nhân viên rằng, họ được tự do tham gia 

hoặc thành lập tổ chức đại diện người lao động (công đoàn hoặc các tổ 

chức khác đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của người lao động). 

Quy định 3.6.2 UoC phải thông báo cho tất cả nhân viên rằng, họ được quyền tự do 

thương lượng tập thể trong khuôn khổ pháp luật hiện hành. 

Quy định 3.6.3 UoC không được can thiệp, theo bất kỳ cách nào, vào việc thành lập, 

hoạt động hoặc quản lý (các) tổ chức đại diện người lao động hoặc 

thương lượng tập thể. Bao gồm UoC phải cho phép đại diện của các tổ 

chức này gặp gỡ nhân viên và đến thăm nơi làm việc trong giờ làm việc, 

đồng thời UoC phải hợp tác trong quá trình thương lượng với tổ chức đại 

diện người lao động. 

Quy định 3.6.4 Nếu có những khía cạnh mà quyền tự do hiệp hội bị luật hạn chế, thì 

UoC phải chấp nhận cho người lao động sử dụng phương pháp tương 

đương với quyền tự do hiệp hội và thương lương tập thể. 

 
262 Thương lượng tập thể: xem danh sách định nghĩa 
263 Công ước 87 của ILO về quyền tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được tổ chức, 1948 
264 Công ước 98 của ILO về quyền tổ chức và thương lương tập thể, 1949. 
265 Công ước 135 của ILO về đại diện của người lao động, 1971. 
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Tiêu chí: 3.7 – Hợp đồng minh bạch  

 

Phạm vi tiêu chí 3.7 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Hợp đồng lao động bao gồm các điều khoản và điều kiện lao động, tập 

trung chính vào các khía cạnh quan trọng của mối quan hệ lao động như nghĩa vụ và trách 

nhiệm của người sử dụng lao động hoặc người lao động. Hợp đồng là thỏa thuận chung 

giữa hai bên – người sử dụng lao động và người lao động, và được thực hiện nhằm cung 

cấp thông tin rõ ràng, gây dựng lòng tin, đồng thời đảm bảo và bảo vệ quyền lợi của các 

bên tham gia.    

 

Nếu người sử dụng lao động không mô tả rõ ràng, hoặc người lao động không hiểu đúng, 

các điều khoản và điều kiện lao động, thì có thể gây nhầm lẫn cho các bên, từ đó dẫn đến 

xung đột. Một hợp đồng không minh bạch sẽ không thể bảo vệ quyền lợi của người lao 

động và đảm bảo cho họ một cuộc sống ổn định266. 

 

Việc giao kết hợp đồng một cách minh bạch sẽ giúp củng cố trách nhiệm giải trình, bên 

cạnh đó việc xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao 

động sẽ giúp làm tăng hiệu suất làm việc và hiệu quả kinh doanh. SDG 16 (Hòa bình, Công 

lý và các Thể chế mạnh mẽ) đặt ra một mục tiêu liên quan trực tiếp đến vấn đề này: 16.6 

Xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và minh bạch ở tất cả các cấp. Các yêu cầu 

mà ASC đạt ra trong tiêu chí này nhằm đảm bảo người lao động hiểu rõ các điều khoản và 

điều kiện làm việc, qua đó góp phần làm tăng tính minh bạch và củng cố trách nhiệm giải 

trình ở nơi làm việc. 

 

Mục đích – Trại nuôi đảm bảo nhân viên được ký hợp đồng hiểu rõ các điều khoản trong 

hợp đồng. 

 

Quy định: 

Quy định 3.7.1 UoC phải đảm bảo rằng, tất cả nhân viên đều nhận được, hiểu được và 

đồng ý với các điều khoản và điều kiện lao động liên quan đến hợp đồng 

 
266 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Lao động nhập cư: Quy định 3.7.1 yêu cầu rằng, người sử dụng lao động phải cung cấp 

thông tin một cách dễ hiểu và ở dạng văn bản cho người lao động về điều khoản hợp 

đồng và điều kiện lao động trước khi họ nhập cư sang làm việc, việc này có phải lúc nào 

cũng khả thi hay không?  

 

Hợp đồng: Tiêu chuẩn hạn chế việc giao kết hợp đồng chỉ sử dụng lao động và hợp 

đồng phụ, nhưng trong một số trường hợp, các dạng hợp đồng này có thể phù hợp hoặc 

có lợi cho cả thành viên trong cộng đồng và UoC. Làm sao để tiêu chuẩn có thể xác định 

được khi nào và bao nhiêu phần trong các dạng hợp đồng này là phù hợp và được phép, 

hoặc liệu tiêu chuẩn có nên nghiêm cấm hoàn toàn hay không? 



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                  Page 134 of 178 

(điều khoản và điều kiện được trình bày dễ hiểu và ở dạng văn bản) 

trước khi bắt đầu công việc và nếu có thể, trước khi nhập cư sang để 

làm việc. UoC phải cung cấp tối thiểu các thông tin sau: 

- bản mô tả về vai trò và trách nhiệm của người lao động 

- loại hợp đồng (ví dụ, hợp đồng vô thời hạn, hợp đồng có thời 

hạn, hợp đồng nhà thầu) 

- giờ làm việc, bao gồm phụ cấp cho thời gian nghỉ giải lao 

- số ngày nghỉ phép năm và trợ cấp cho các ngày nghỉ lễ 

- nghỉ phép do ốm 

- tiền lương 

- bất kỳ khoản khấu trừ tiền lương nào (đã được các bên đồng ý) 

(ví dụ: chỗ ở, bữa ăn) 

- tiền làm thêm ngoài giờ 

- lợi ích xã hội (ví dụ, bảo hiểm) 

- điều khoản và điều kiện kết thúc hợp đồng, quy định về thời gian 

báo trước khi nghỉ việc 

- khả năng được thực hiện quyền con người và tiếp cận chính 

sách liên quan đến lao động 

- khả năng tiếp cận quyền lao động, như được quy định tại điều 

1.1.3 

Quy định 3.7.2 UoC phải đảm bảo tất cả nhân viên đều hiểu rõ về mọi quy trình hoặc tài 

liệu có liên quan đến lương, tạm ứng lương, khoản vay, số giờ làm việc, 

cách tính khoản khấu trừ từ lương, đồng thời lưu bản sao của các thông 

tin này.   

Quy định 3.7.3 UoC không giao kết hợp đồng gia đình267 hoặc hợp đồng giả đào tạo 

nghề268. 

Quy định 3.7.4 UoC chỉ giao kết hợp đồng chỉ sử dụng lao động269, hợp đồng phụ hoặc 

hợp đồng làm việc tại nhà, nếu tất cả nghĩa vụ pháp lý và xã hội được 

tuân thủ đầy đủ, ví dụ: UoC phải đảm bảo tất cả nhân viên được tham 

gia chương trình an sinh xã hội như luật định, và không chối bỏ bất kỳ 

quyền lợi lao động hay quyền lợi xã hội nào của nhân viên. 

 

 
267 Hợp đồng gia đình: xem danh sách định nghĩa. 
268 Hợp đồng giả đào tạo nghề: xem danh sách định nghĩa. 
269 Hợp đồng chỉ sử dụng lao động: xem danh sách định nghĩa. 



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                  Page 135 of 178 

Tiêu chí: 3.8 – Tiền lương 

 

Phạm vi tiêu chí 3.8 – Tất cả UoC 

 

Cơ sở lý luận – Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền270 nhấn mạnh rằng: “Mọi người, khi làm 

việc, có quyền được hưởng chế độ thù lao công bằng và hợp lý, đảm bảo cuộc sống của 

bản thân và gia đình có phẩm giá, và được hỗ trợ khi cần thông qua các chương trình bảo 

trợ xã hội”. Tuyên bố này đã thừa nhận rằng, tất cả người lao động xứng đáng nhận được 

mức lương tương xứng với những nỗ lực làm việc của họ, tiền lương phải được tính dựa 

trên một cơ chế minh bạch và được ban giám đốc đảm bảo.  

 

Việc trả cho người lao động một mức lương thấp chỉ làm trầm trọng hơn tình trạng đói 

nghèo, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và làm gia tăng chi phí xã hội. Khi lương 

thấp đến mức không đủ để nuôi sống một gia đình, thì người lao động và gia đình của họ 

đứng trước nguy cơ bị suy giảm sức khỏe, không được học hành đầy đủ, và phụ thuộc vào 

bảo trợ xã hội. Ngay cả khi lương cao vừa đủ để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của một hộ 

gia đình, thì vẫn có rủi ro gia đình lâm vào cảnh nợ nần nếu lương không đủ trả các nhu cầu 

cơ bản khác, như chăm sóc sức khỏe và để dư một khoản phòng trường hợp đột xuất. ILO 

đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trả một mức lương hợp lý qua Công ước 95271, 

131272 và 183273. 

 

Mỗi quốc gia khu vực có quy định mức lương khác nhau, tùy thuộc vào tình hình kinh tế xã 

hội. Nhiều quốc gia, nhưng không phải là tất cả, có quy đinh mức lương tối thiểu, nhưng 

mức lương này không phải lúc nào cũng được điều chỉnh để phù hợp với từng lĩnh vực cụ 

thể hoặc đủ để cho một gia đình có mức sống khá. Dù sao đi nữa, quan trọng là trại nuôi 

phải chi trả cho nhân viên một mức lương hợp lý, một cách minh bạch, để góp phần xóa đói 

giảm nghèo. 

 

Mục đích – Trại nuôi trả cho nhân viên mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu 

do luật định, hoặc nếu không có quy định về mức lương tối thiểu, bằng hoặc cao hơn mức 

lương cần để đáp ứng nhu cầu cơ bản, cần tham khảo ý kiến của nhân viên để tính mức 

lương cơ bản này. 

 

Quy định: 

Quy định 3.8.1 UoC phải trả mức lương (chưa tính tiền làm thêm ngoại giờ và tiền 

thưởng) bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu274 do luật định; nếu mức 

lương tối thiểu chưa được quy định trong luật, thì UoC tính mức lương 

mà nhân viên cần để đáp ứng nhu cầu cơ bản275, việc tính toán phải có 

sự tham gia của nhân viên hoặc tổ chức đại diện người lao động. 

Quy định 3.8.2 UoC phải sử dụng tiền pháp định276 để trả lương theo kỳ, nhưng tối thiểu 

phải là hàng tháng. UoC trực tiếp trả lương cho nhân viên. Tiền lương 

 
270 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html 
271 Công ước 95 của ILO về bảo vệ tiền lương, 1949. 
272 Công ước 131 của ILO về ấn định mức lương tối thiểu, 1970. 
273 Công ước 183 của ILO về bảo vệ thai sản, 2000. 
274 Mức lương tối thiểu: xem danh sách định nghĩa. 
275 Nhu cầu cơ bản: xem danh sách định nghĩa. 
276 Tiền pháp định: xem danh sách định nghĩa. 
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không được chi trả chậm trễ, trì hoãn hoặc giữ lại bằng bất kỳ hình thức 

nào.  

Quy định 3.8.3 UoC phải ghi chép lại các lần thanh toán lương và các lần nhận lương 

của nhân viên, bao gồm các thông tin liên quan đến lương, tạm ứng 

lương, khoản vay, số giờ làm việc, cách tính khoản khấu trừ từ lương. 

Đảm bảo tất cả nhân viên đều dễ dàng tiếp cận được các thông tin này.   

Quy định 3.8.4 UoC phải đảm bảo rằng, nhân viên được hưởng chế độ thai sản (dành 

cho bà mẹ và ông bố) theo đúng tinh thần của ILO 183. 

 

Lưu ý: Xét thấy nhiều vấn đề liên quan đến việc xác định mức lương đủ sống277, và cách để 

đảm bảo mức lương đó, ASC hiện đang tham gia vào các buổi thảo luận đa ngành nhằm 

xây dựng quy định về mức lương đủ sống. Quy định này phù hợp với mục đích được đề ra 

trong Đối thoại nuôi trồng thủy sản. Rất có thể quy định về mức lương đủ sống sẽ được bổ 

sung vào Tiêu chuẩn trại nuôi ASC trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

  

 
277 Mức lương đủ sống: ‘Khoản tiền công nhận được cho một tuần làm việc tiêu chuẩn của một công nhân phải đủ để họ và gia 
đình của họ có một mức sống khá. Các yếu tố xác định một mức sống khá bao gồm: thực phẩm, nước uống, nhà ở, giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe, phương tiện đi lại, quần áo và các nhu cầu thiết yếu khác, bao gồm cả khoản dự phóng cho các tình 
huống đột xuất.’ (GLWC: https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/) 

https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/
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Tiêu chí: 3.9 – Giờ làm việc 

 

 

Phạm vi tiêu chí 3.9 – Tất cả UoC 

 

Cơ sở lý luận – Được hưởng sự hạn định hợp lý về số giờ làm việc đã được tuyên bố là 

một quyền con người trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước quốc tế về các 

quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Ngay trong công ước đầu tiên được phát hành vào năm 

1919, ILO đã đặt ra giới hạn về số giờ làm việc, và kêu gọi quyền được nghỉ ngơi hợp lý 

dành cho người lao động. Mặc dù quy định về thời gian làm việc là một trong những vấn đề 

thường xuyên được bàn đến trong luật lao động, nhưng thời gian làm việc quá dài vẫn còn 

là một vấn đề gây nhức nhối tại nhiều ngành nghề và khu vực. Ở nhiều nơi trên thế giới, có 

một mối liên hệ chặt chẽ giữa lương thấp và thời gian làm việc quá dài. Khi người lao động 

bị đặt vào tình huống không thể từ chối làm việc quá giờ vì chịu áp lực tiền lương hoặc sợ bị 

sa thải, điều này đặt ra vấn đề về lao động cưỡng bức, và việc người lao động liên tục làm 

thêm giờ có thể khiến họ không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thậm chí dễ gặp 

tai nạn do cơ thể tích lũy nhiều mệt mỏi.  

 

ASC yêu cầu trại nuôi tuân thủ các Công ước của ILO (1278, 14279, 132280, 171281, 184282, 

116283) về thời gian làm việc, cụ thể đề ra quy định về số giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi 

trong ngày và trong tuần và các ngày nghỉ hàng năm. Các quy định này sẽ giúp tăng năng 

suất lao động, đồng thời bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động. Sự hạn 

định hợp lý về số giờ làm việc phù hợp với SDG 8 (Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế). 

 
278 Công ước 1 của ILO về số giờ làm việc (ngành), 1919. 
279 Công ước 14 của ILO về thời gian nghỉ trong tuần, 1921. 
280 Công ước 132 của ILO về ngày nghỉ có lương (đã xem lại), 1970. 
281 Công ước 171 của ILO về làm việc ban đêm, 1990. 
282 Công ước 184 của ILO về an toàn và sức khỏe trong ngành nông nghiệp, 2001. 
283 Khuyến nghị 116 của ILO về giảm số giờ làm việc. 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Bổ sung quy định về số giờ làm việc của lao động vị thành niên: ASC đã bổ sung quy 

định cụ thể về số giờ làm việc của lao động vị thành niên và trẻ em – trẻ em trong trường 

hợp này là những trẻ được phép lao động nhưng chưa đủ tuổi để phân vào nhóm lao động 

vị thành niên. Các quy định này phù hợp với quy định của ILO và nêu rõ những điểm mà 

ASC chấp nhận cho trại nuôi thực hiện. 

 

Làm thêm giờ: Tiêu chuẩn nhấn mạnh rằng, trại nuôi chỉ được yêu cầu nhân viên làm 

thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt (3.9.2), nhưng liệu trại nuôi có thể thường 

xuyên yêu cầu nhân viên làm thêm hay không, nếu vẫn trong giới hạn cho phép? Đây là 

điểm cần xem xét trong trường hợp nhân viên ở lại trại nuôi. Tiêu chuẩn chỉ cho phép họ 

làm việc 8 giờ một ngày và chỉ được làm thêm giờ trong những trường hợp ngoại lệ, 

nhưng vì họ đang sống xa gia đình, nên họ có thể muốn tận dụng thời gian rảnh để làm 

việc và kiếm thêm tiền. Hiện tiêu chuẩn không cho phép điều này. Có cách nào để cân 

bằng mong muốn của người lao động và quy định của tiêu chuẩn mà không rơi vào tình 

huống lao động quá sức và lao động cưỡng bức hay không? 
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Mục đích – Trại nuôi bảo vệ nhân viên, tránh để họ làm việc quá mức. 

Quy định: 

Quy định 3.9.1 UoC phải lưu hồ sơ về số giờ làm việc của từng nhân viên. Hồ sơ này 

phải được nhân viên xác nhận lại. 

 

Đối với người lao động284 tuổi từ 18 trở lên: 

Quy định: 

Quy định 3.9.2 UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về số giờ làm việc bình thường, nhưng không được 

quy định số giờ làm việc vượt quá 8 giờ trong một ngày và quá 48 giờ 

trong một tuần (không bao gồm thời gian nghỉ giải lao)285 286. 

Quy định 3.9.3 UoC phải đảm bảo rằng, việc làm thêm giờ là hoàn toàn tự nguyện, chỉ 

xảy ra trong những trường hợp ngoại lệ và không được xảy ra thường 

xuyên. 

Quy định 3.9.4 UoC phải đảm bảo rằng, nếu cần nhân viên làm thêm giờ, thì phải triển 

khai các biện pháp thích hợp để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho nhân 

viên.  

Quy định 3.9.5 UoC phải đảm bảo rằng, thời gian làm thêm giờ không quá 12 giờ trong 

một tuần. 

Quy định 3.9.6 UoC phải đảm bảo rằng, nhân viên được trả lương ngoài giờ287 theo 

đúng quy định của pháp luật, kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và 

tiêu chuẩn trong ngành. Nếu trong cả ba nguồn trên đều không quy định 

rõ về lương ngoài giờ, thì lương ngoài giờ ít nhất phải bằng 125% mức 

lương bình thường. 

Quy định 3.9.7 UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ giải lao, nhưng không được quy 

định thời gian nghỉ giải lao ít hơn 1 giờ trong vòng 8 giờ làm việc. 

Quy định 3.9.8 UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ trong ngày, nhưng không được quy 

định thời gian nghỉ ít hơn 11 giờ liên tục trong vòng 24 giờ. 

Quy định 3.9.9 UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ trong tuần, nhưng không được quy 

định thời gian nghỉ ít hơn 24 giờ liên tục (1 ngày) trong vòng 7 ngày, và 2 

ngày (mỗi ngày tính liên tục 24 giờ) trong vòng 14 ngày. 

Quy định 

3.9.10 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về chế độ nghỉ phép năm288. 

Quy định 

3.9.11 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về lương ngoài giờ, số giờ làm việc, thời gian nghỉ 

 
284 Người lao động: xem danh sách định nghĩa. 
285 Trong trường hợp số giờ làm việc của một ngày hoặc nhiều ngày trong tuần ít hơn 8 giờ, thì người lao động có thể làm việc 
nhiều hơn 8 giờ trong các ngày còn lại của tuần, nhưng phải tuân thủ chế tài của cơ quan có thẩm quyền, hoặc theo kết quả 
thương lượng tập thể, với điều kiện là trong bất kỳ trường hợp nào, không được vượt quá giới hạn – 8 giờ làm việc trong một 
ngày – quá 1 giờ. 
286 Trong trường hợp người lao động làm theo ca, thì người đó có thể làm quá 8 giờ trong một ngày bất kỳ và 48 giờ trong một 
tuần bất kỳ, với điều kiện số giờ làm việc trung bình trong ba tuần (trở xuống) không được vượt quá 8 giờ trong một ngày và 
48 giờ trong một tuần. 
287 Lương ngoài giờ: xem danh sách định nghĩa. 
288 Dựa trên Công ước 132 của ILO, nếu người lao động làm việc toàn thời gian, thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên 
lương như sau: không ít hơn ba tuần trong một năm dương lịch (quy định 3.9.1). 
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giải lao, thời gian nghỉ trong ngày, thời gian nghỉ trong tuần và đánh giá 

sức khỏe của nhân viên khi làm việc vào ban đêm. 

 

Đối với người lao động vị thành niên289:  

Quy định: 

Quy định 

3.9.12 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về số giờ làm việc của nhân viên vị thành niên, 

nhưng không được quy định số giờ làm việc vượt quá 8 giờ trong một 

ngày và quá 40 giờ trong một tuần (không bao gồm thời gian nghỉ giải 

lao)290; tổng thời gian đi học, làm việc và di chuyển (từ trường đến chỗ 

làm và ngược lại) không được quá 10 giờ trong một ngày. 

Quy định 

3.9.13 

UoC không cho phép nhân viên vị thành niên làm thêm giờ. 

Quy định 

3.9.14 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ giải lao của nhân viên vị thành niên, 

nhưng không được quy định thời gian nghỉ giải lao ít hơn 1 giờ trong 

vòng 8 giờ làm việc, nhân viên phải được nghỉ ít nhất 0,5 giờ mỗi khi làm 

việc liên tục trong vòng 4,5 giờ. 

Quy định 

3.9.15 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ trong ngày của nhân viên vị thành 

niên, nhưng không được quy định thời gian nghỉ ít hơn 12 giờ liên tục 

trong vòng 24 giờ. 

Quy định 

3.9.16 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ trong tuần của nhân viên vị thành 

niên, nhưng không được quy định thời gian nghỉ ít hơn 48 giờ liên tục (2 

ngày) trong vòng 7 ngày. 

Quy định 

3.9.17 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về chế độ nghỉ phép năm291 của nhân viên vị thành 

niên. 

Quy định 

3.9.18 

UoC không cho phép nhân viên vị thành niên làm việc trong vòng từ 10 

giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. 

 

Đối với trẻ em292 làm công việc nhẹ:  

Quy định: 

Quy định 

3.9.19 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về số giờ làm việc của trẻ em làm công việc nhẹ, 

nhưng không được quy định số giờ làm việc vượt quá 3 giờ trong một 

ngày293 và quá 14 giờ trong một tuần (không bao gồm thời gian nghỉ giải 

lao)294; tổng thời gian đi học, làm việc và di chuyển (từ trường đến chỗ 

làm và ngược lại) không được quá 8 giờ trong một ngày. 

 
289 Người lao động vị thành niên: xem danh sách định nghĩa. 
290 Khi tính trung bình số giờ làm việc, chỉ cộng tổng số giờ làm việc của một tuần trở xuống. 
291 Dựa trên Công ước 132 của ILO, nếu người lao động làm việc toàn thời gian, thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên 
lương như sau: không ít hơn ba tuần trong một năm dương lịch (quy định 3.9.1). 
292 Trẻ em: xem danh sách định nghĩa. 
293 Tổng thời gian đi học, làm việc và di chuyển (từ trường đến chỗ làm và ngược lại) không được quá 8 giờ trong một ngày. 
Số giờ làm việc trong các ngày đi học không vượt quá 2 giờ 
294 Khi tính trung bình số giờ làm việc, chỉ cộng tổng số giờ làm việc của một tuần trở xuống. 
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Quy định 

3.9.20 

UoC phải đảm bảo rằng, số giờ làm việc trong các ngày đi học của trẻ 

em làm công việc nhẹ không vượt quá 2 giờ. 

Quy định 

3.9.21 

UoC không cho phép trẻ em làm công việc nhẹ làm thêm giờ. 

Quy định 

3.9.22 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ giải lao của trẻ em làm công việc 

nhẹ, nhưng không được quy định thời gian nghỉ giải lao ít hơn 0,5 giờ 

trong vòng 3 giờ làm việc. 

Quy định 

3.9.23 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ trong ngày của trẻ em làm công việc 

nhẹ, nhưng không được quy định thời gian nghỉ ít hơn 14 giờ liên tục 

trong vòng 24 giờ. 

Quy định 

3.9.24 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về thời gian nghỉ trong tuần của trẻ em làm công việc 

nhẹ, nhưng không được quy định thời gian nghỉ ít hơn 48 giờ liên tục (2 

ngày) trong vòng 7 ngày. 

Quy định 

3.9.25 

UoC phải tuân thủ kết quả thương lượng tập thể (nếu có) và các tiêu 

chuẩn trong ngành về chế độ nghỉ phép năm295 của trẻ em làm công việc 

nhẹ. 

Quy định 

3.9.26 

UoC không cho phép trẻ em làm công việc nhẹ làm việc trong vòng từ 10 

giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. 

 

 

 
295 Dựa trên Công ước 132 của ILO, nếu người lao động làm việc toàn thời gian, thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên 
lương như sau: không ít hơn ba tuần trong một năm dương lịch (quy định 3.9.1). 
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Tiêu chí: 3.10 – Phản hồi về hành vi tại nơi làm việc 

 

Phạm vi tiêu chí 3.10 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Để tạo một môi trường làm việc tốt và hiệu quả, người sử dụng lao động 

cần đề ra các quy trình giải quyết vấn đề theo nguyên tắc phân quyền (nêu rõ vấn đề nào 

cần trình lên cấp trên giải quyết). Quy trình này đôi khi được gọi là biện pháp kỷ luật296. Mặc 

dù các quy trình này không được đề cập cụ thể trong các công ước của ILO, nhưng có một 

số thỏa thuận của Liên hợp quốc (Tuyên bố nhân quyền của Liên hợp quốc, Công ước quốc 

tế về các quyền dân sự và chính trị, Tuyên bố về bảo vệ mọi người khỏi các hình thức tra 

tấn và bất kỳ hình thức đối xử hay trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục nào khác) đã 

đưa ra chuẩn quốc tế chung về quy trình cải thiện năng suất làm việc. Mặc dù người sử 

dụng lao động cần điều chỉnh hành vi hoặc cải thiện năng suất làm việc của nhân viên, 

nhưng cách mà họ thực hiện có thể gây bất công hoặc hạ thấp người lao động. 

 

Mặc dù không được đưa ILO đưa vào một công ước cụ thể, nhưng hầu hết các quốc gia 

thành viên của Liên hợp quốc đã phê chuẩn các hiệp ước trên, thể hiện cam kết xóa bỏ bất 

kỳ hành vi nào có thể gây tổn thương hoặc hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần của một 

cá nhân. Ngoài ra, nhiều quốc gia còn hình sự hóa hành vi lạm dụng tại nơi làm việc. 

 

Nhằm mục đích bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi cá nhân, các 

hiệp ước này cố gắng đề ra một phương pháp hiệu quả và nhất quán để giải quyết các vấn 

đề liên quan đến năng suất làm việc. Tạo động lực làm việc cho người lao động, xây dựng 

và thực hiện một quy trình cải thiện năng suất làm việc hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng 

trong quản lý nguồn nhân lực có trách nhiệm. 

 

Mục đích – Trại nuôi xử lý hành vi vi phạm nội quy theo hướng tôn trọng nhân phẩm và 

đảm bảo sức khỏe cho nhân viên. 

 

Quy định: 

Quy định 

3.10.1 

UoC phải xây dựng một quy trình minh bạch để xử lý các hành vi vi 

phạm nội quy, áp dụng mức độ phân quyền rõ ràng (hành vi nào thì cần 

trình lên cấp trên xem xét), đảm bảo tôn trọng nhân phẩm của nhân viên.  

Quy định UoC phải lưu trữ hồ sơ về các biện pháp đã thực hiện để xử lý các hành 

 
296 Biện pháp kỷ luật: xem danh sách định nghĩa. 

Lý giải cho sự thay đổi quan trọng 

Thay đổi tiêu đề của quy định 3.10 từ Kỷ luật thành Phản hồi về hành vi tại nơi làm 

việc: ASC cảm thấy rằng hai từ ‘kỷ luật’ tạo cảm giác tiêu cực, ngay cả khi đó có thể là 

một điều tích cực. Các quy định trong tiêu chí này yêu cầu phải có các quy trình cải thiện 

năng suất làm việc, nhưng quy trình không nhất thiết phải đề cập đến việc kỷ luật. Tiêu 

chí này được đề ra nhằm mục đích đảm bảo người quản lý có giải pháp để cải thiện năng 

suất làm việc trong khi vẫn bào vệ quyền con người của người lao động. Do đó, không 

cần sử dụng hai từ ‘kỷ luật’ để miêu tả tiêu chí này. 
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3.10.2 vi vi phạm nội quy.  

Quy định 

3.10.3 

UoC không được khấu trừ tiền lương hoặc phúc lợi như một hình thức 

kỷ luật. 
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Tiêu chí: 3.11 – Chỗ ở cho người lao động 

 

Phạm vi tiêu chí 3.11 – Tất cả UoC 

 

Cơ sở lý luận – Theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) của Liên hợp quốc, ai cũng 

có quyền được hưởng một mức sống khả quan (bao gồm cả nhà ở) về phương diện sức 

khỏe và an lạc cho bản thân và gia đình. ILO cũng đề cập đến vấn đề này qua Khuyến nghị 

về nhà ở cho người lao động (115). Trong nhiều ngành nghề, bao gồm cả nuôi trồng thủy 

sản, người lao động có thể lưu trú tại chỗ ở do người sử dụng lao động bố trí trong một 

khoảng thời gian nhất định. Chỗ ở đặc biệt quan trọng nếu chỗ làm xa khu dân cư hoặc ở 

nơi mà người lao động không thể dễ dàng đến từ chỗ ở giữa các ca làm việc (do khoảng 

cách xa hoặc đường sá đi lại khó khăn). 

 

Trong những tình huống như trên, không phải lúc nào người lao động cũng có thể tìm được 

chỗ ở mới ngay, nên chỗ ở do người sử dụng lao động cung cấp phải an toàn, tươm tất và 

hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động. 

 

Mục đích – Đảm bảo chỗ ở cho người lao động phải an toàn, tươm tất và hợp vệ sinh. 

 

Quy định: 

Quy định 

3.11.1 

UoC phải đảm bảo rằng, mọi cơ sở lưu trú dành cho nhân viên hoặc gia 

đình của họ đều an toàn và đúng theo luật định, cho dù cơ sở đó là do 

trại nuôi sở hữu, cho thuê hay ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch 

vụ. Các cơ sở lưu trú phải được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn, 

các lối thoát hiểm/lối thoát nạn, quy trình phòng cháy chữa cháy, hệ 

thống thông gió, hệ thống phòng chống nhiệt và lạnh, đồng thời đảm bảo 

không gian riêng tư, nếu được yêu cầu, chia khu vực theo giới tính.  

Quy định 

3.11.2 

UoC phải đảm bảo rằng, mọi cơ sở lưu trú dành cho nhân viên hoặc gia 

đình của họ đều sạch sẽ và hợp vệ sinh, cho dù cơ sở đó là do trại nuôi 

sở hữu, cho thuê hay ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch vụ. 

Quy định UoC phải đảm bảo rằng, mọi cơ sở lưu trú dành cho nhân viên hoặc gia 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Thiết bị vệ sinh: Tiêu chuẩn đề cập đến việc trang bị thiết bị vệ sinh. Liệu quy định có 

cần được miêu tả rõ hơn không? Liệu có cần nêu rõ ‘thiết bị vệ sinh’ là những thiết bị nào 

hay không? Có cần bao gồm luôn thiết bị liên quan đến việc xử lý rác thải và nước sinh 

hoạt đúng cách và an toàn hay không? Không phải trại nuôi nào cũng có thể trang bị bồn 

cầu xả nước.  

 

FPIC: ASC hiện chưa đưa vào tiêu chuẩn các quy định và quy trình nghiêm ngặt về FPIC. 

Liệu quy định 3.13.4 – lưu ý rằng phương pháp tốt nhất là sử dụng FPIC – đã đủ hay 

chưa? 

 

Khung quản lý rủi ro: Mối quan hệ giữa Khung quản lý rủi ro (RMF) và các yêu cầu liên 

quan đến cộng đồng, sức khỏe và an toàn đã đủ rõ ràng hay chưa? Mô tả đã đủ rõ để trại 

nuôi biết cần phải làm gì để tuân thủ quy định hay chưa? 
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3.11.3 đình của họ được trang bị tươm tất và đáp ứng các nhu cầu cơ bản297 

cho dù cơ sở đó là do trại nuôi sở hữu, cho thuê hay ký hợp đồng với 

một nhà cung cấp dịch vụ. 

Quy định 

3.11.4 

UoC phải đảm bảo rằng, giá thuê là hợp lý và UoC không thu lợi từ việc 

cung cấp chỗ ở cho nhân viên. 

Quy định 

3.11.5 

UoC phải đảm bảo rằng, mọi nhân viên đều được cung cấp thiết bị vệ 

sinh sạch sẽ, đảm bảo không gian riêng tư, và nếu được yêu cầu, chia 

theo giới tính. 

Quy định 

3.11.6 

UoC phải tổ chức cuộc họp thường niên giữa nhân viên hoặc đại diện 

của họ và ban quản lý để thảo luận về công tác bảo trì hoặc cải thiện 

điều kiện sống của nhà ở. 

 

  

 
297 Nhu cầu cơ bản: xem danh sách định nghĩa. 
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Tiêu chí: 3.12 – Cơ chế khiếu nại  

 

Phạm vi tiêu chí 3.12 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng cơ chế khiếu nại dành 

cho người lao động – trách nhiệm này được nêu rõ trong Nguyên tắc hướng dẫn của Liên 

hợp quốc (UNGP) và Khuyến nghị 130 của ILO về đánh giá khiếu nại. Khiếu nại298 và xung 

đột là một phần không thể tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ lao động nào, và nếu không 

được giải quyết, có thể làm giảm tinh thần và năng suất làm việc, trong các trường hợp 

nghiêm trọng hơn, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Cơ chế khiếu 

nại,299 còn được gọi là cơ chế ‘tranh cãi’ hay cơ chế ‘trách nhiệm giải trình’, là cơ chế cho 

phép người lao động và người sử dụng lao động giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc một 

cách hiệu quả. 

 

Như được nêu trong Pillar 32 của UNGP, một cơ chế khiếu nại tốt là cơ chế minh bạch, 

công bằng, có kết cấu rõ ràng chi tiết, tạo điều kiện cho mọi người lao động sử dụng, đồng 

thời tạo được lòng tin giữa những người tham gia. Cơ chế phải tôn trọng quyền, được xây 

dựng qua đối thoại và tương tác, và là nguồn tham khảo để cải thiện quy trình tại nơi làm 

việc 300 301. Để cơ chế khiếu nại phát huy được tác dụng, người lao động cần hiểu rõ các 

quyền và lợi ích chính đáng của mình, bao gồm cả quyền được sử dụng cơ chế giải quyết 

từ bên ngoài nếu cơ chế khiếu nại nôi bộ không thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. 

Đồng thời hệ thống phải bao gồm một quy trình cho phép người lao động thể hiện quan ngại 

hoặc cung cấp thông tin về các vấn đề tiềm ẩn trước khi vấn đề đó trở thành tranh cãi.  

 

Cơ chế khiếu nại hiệu quả có thể giúp công ty chủ động xác định vùng rủi ro, đồng thời xác 

định và giải quyết vấn đề trước khi vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Các hệ thống này còn 

góp phần xây dựng lòng tin giữa người lao động và ban quản lý, tạo động lực, gia tăng mức 

độ hài lòng và sự gắn bó của người lao động, từ đó tăng năng suất làm việc302. 

 

Mục đích – Trại nuôi cần tăng cường đối thoại để hạn chế tranh cãi và xây dựng cơ chế 

khiếu nại mà mọi nhân viên đều có thể sử dụng, nhằm giải quyết khiếu nại của nhân viên. 

 

Quy định: 

Quy định 

3.12.1 

UoC phải đảm bảo rằng, tất cả nhân viên đều hiểu rõ quyền lợi lao động, 

tất cả thông tin đều được công bố, truyền thông và giải thích rõ ràng cho 

tất cả nhân viên theo cách thức và từ ngữ dễ hiểu. 

 
298 Khiếu nại: xem danh sách định nghĩa. 
299 Cơ chế khiếu nại: xem danh sách định nghĩa. 
300 https://www.businessrespecthumanrights.org/en/page/349/remediation-and-grievance-mechanisms 
301 Vấn đề tại nơi làm việc: xem danh sách định nghĩa. 
302 https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2014/05/Shift_remediationUNGPs_2014.pdf 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Phụ lục về yêu cầu lao động: ASC chuyển các quy định liệt kê các bước trong cơ chế 

khiếu nại thành một phụ lục riêng (Phụ lục 5, bảng 1) dưới dạng một quy định chung. Việc 

này nhằm làm rõ các bước và quy trình liên quan đến cơ chế khiếu nại và làm quy định 

trở nên đơn giản hơn. 

https://www.businessrespecthumanrights.org/en/page/349/remediation-and-grievance-mechanisms
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Quy định 

3.12.2 

UoC phải xây dựng sẵn một hệ thống có chức năng tăng cường đối thoại 

giữa các bên (giữa nhân viên và các cấp quản lý) để tránh vấn đề leo 

thang thành tranh cãi. UoC phải đảm bảo tất cả nhân viên đều biết đến 

hệ thống này. 

Quy định 

3.12.3 

UoC phải có chính sách và quy trình ở dạng văn bản, đảm bảo bao gồm 

tất cả các mục được đề cập trong Phụ lục 5. UoC phải đảm bảo tất cả 

nhân viên đều biết đến và sử dụng được các chính sách và quy trình 

này. 
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Tiêu chí: 3.13 – Tương tác với cộng đồng 

 

Phạm vi tiêu chí 3.13 – Tất cả UoC. 

 

Cơ sở lý luận – Hoạt động của ngành nuôi trồng thủy sản thường là một trong các dạng 

thức kinh tế quan trọng nhất của cộng đồng (thường cộng đồng ở vùng sâu vùng xa). Hoạt 

động của trại nuôi và xung đột lợi ích giữa hoạt động của ngành nuôi trồng thủy sản và cộng 

đồng bị ảnh hưởng có thể làm gia tăng căng thẳng với các bên liên quan. Các bên liên quan 

bao gồm cộng đồng sống quanh khu vực trại nuôi, cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hoạt động 

của trại nuôi, và bao gồm cả những người (chẳng hạn bộ lạc và dân tộc bản địa) có quyền 

được sử dụng đất và tài nguyên, kể cả khi họ đang cư trú ở khu vực cách xa trại nuôi. Xung 

đột lợi ích có thể xoay quanh cách trại nuôi bố trí cơ sở vật chất trong khu vực cộng đồng 

dân cư và trên đất của người bản địa, hoặc tác động tiêu cực của trại nuôi lên cộng đồng: ô 

nhiễm tiếng ồn, bụi bặm hoặc mùi hôi, lượng giao thông quanh khu vực gia tăng, v.v.303. 

 

Việc tương tác với bộ lạc và dân tộc bản địa là đặc biệt quan trọng, vì hoạt động nuôi trồng 

thủy sản thường tác động lớn đến đất và cộng đồng của người bản địa. Bộ lạc và dân tộc 

bản địa có lịch sử bị đối xử ngược đãi, phân biệt và bị gạt ra bên lề của xã hội, và việc này 

vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay ở nhiều khu vực trên thế giới. Việc này khiến nhiều bộ 

lạc và dân tộc bản địa phải sống trong đói nghèo và có sức khỏe khém; nền văn hóa, ngôn 

ngữ và phong tục tập quán của họ đang có nguy bị xóa sổ. Bộ lạc và dân tộc bản địa chiếm 

khoảng 5% dân số thế giới, nhưng lại chiếm đến 15% số lượng người nghèo và gần 33,3% 

số lượng người cực nghèo trên toàn thế giới304. Trước các khó khăn trên, bộ lạc và dân tộc 

thiểu số đặc biệt yếu thế trước các tác động tiêu cực do hoạt động kinh doanh và phát triển 

thương mại gây ra305. Công ước 169 của ILO306 và Tuyên ngôn của Liên hợp quốc về quyền 

của các dân tộc bản địa đã nhấn mạnh quyền của dân tộc bản địa đối với đất đai và tài 

 
303UNDESA. 2017. State of the World’s Indigenous Peoples III, Education. 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2017/12/State-of-WorldsIndigenous-
Peoples_III_WEB2018.pdf 
304 International Fund for Agricultural Development, Engagement with Indigenous Peoples Policy, 2009. 
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Indigenous_Peoples_Principle_EN.pdf 
305 UN Global Compact. 2013. A Business Reference Guide on the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/IndigenousPeoples/BusinessGuide.pdf 
306 Công ước 169 của ILO về bộ lạc và dân tộc bản địa, 1989. 
 

Lý giải cho các thay đổi quan trọng 

Kết hợp tiêu chí về cộng đồng và dân tộc bản địa: Hai tiêu chí riêng về cộng đồng và 

dân tộc bản địa đã được gộp lại thành một. Hầu hết quy định trong cả hai tiêu chí đều 

tương đối giống nhau, nên tạo cảm giác lặp ý. Dân tộc bản địa cũng là một cộng đồng, do 

vậy ASC cảm thấy rằng ngoài các quy định cụ thể, tiêu chuẩn không cần phải chia quy 

định thành hai để mô tả từng nhóm.  

 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

FPIC: ASC hiện chưa đưa vào tiêu chuẩn các quy định và quy trình nghiêm ngặt về 

FPIC. Liệu quy định 3.13.4 – lưu ý rằng phương pháp tốt nhất là sử dụng FPIC – đã đủ 

hay chưa? 
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nguyên thiên nhiên, cũng như quyền tự do mưu cầu phát triển và có quyền tham gia vào 

việc ra quyết định trong bất kỳ sự việc nào có ảnh hưởng đến đời sống của họ. 

 

Các doanh nghiệp có thể thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương, bao gồm cả bộ lạc 

và dân tộc bản địa, vào trong các dự án kinh doanh với tư cách là chủ sở hữu, nhà cung 

cấp, nhà thầu và người lao động. Việc này sẽ góp phần vào sự thành công lâu dài của dự 

án và giúp doanh nghiệp gắn kết với cộng đồng địa phương.  

 

Mục đích – Trại nuôi phải ý thức được tác động do trại nuôi gây ra đối với cộng đồng, thực 

hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực và tương tác với cộng đồng 

theo tinh thần cầu thị. 

 

Quy định: 

Quy định 

3.13.1 

UoC không được giới hạn hoặc ảnh hưởng tiêu cực lên quyền lợi và 

quyền được sử dụng các địa điểm có ý nghĩa về văn hóa, sinh thái, kinh 

tế, tôn giáo hoặc tâm linh của bộ lạc và dân tộc bản địa, đây là các địa 

điểm mà bộ lạc và dân tộc bản địa có quyền sử dụng theo luật hoặc theo 

tập quán307. 

Quy định 

3.13.2 

UoC không được giới hạn hoặc ảnh hưởng tiêu cực – do các hoạt động 

của UoC gây nên – lên quyền được bảo đảm an ninh lương thực và 

quyền được sử dụng tài nguyên (bao gồm đất và nước) của bộ lạc và 

dân tộc bản địa, cộng đồng và các thành viên trong cộng đồng.   

Quy định 

3.13.3 

UoC phải, trong khả năng cho phép308, sử dụng hàng hóa và dịch vụ do 

bộ lạc và dân tộc bản địa, và cộng đồng địa phương sản xuất, đồng thời 

tạo công ăn việc làm cho họ. 

Quy định 

3.13.4 

UoC có thể cần phải chứng minh quyền được sử dụng tài nguyên đất và 

nước. Nếu người dân địa phương, bộ lạc và dân tộc bản địa, hoặc các 

bên liên quan khác thực hiện bất kỳ sự chuyển nhượng quyền sở hữu 

hoặc sử dụng đất nào cho UoC, thì quá trình chuyển nhượng phải được 

đưa ra lấy ý kiến của các cộng đồng trên.  

Quy định 

3.13.5 

UoC phải chủ động309 tương tác với bộ lạc và dân tộc bản địa, và cộng 

đồng địa phương theo kỳ, đồng thời tránh hoặc giảm thiểu tác động tiêu 

cực về mặt xã hội do các hoạt động UoC gây nên. 

Quy định 

3.13.6 

UoC phải xây dựng cơ chế khiếu nại và đảm bảo bao gồm tất cả các 

mục có trọng Phụ lục 5. UoC phải đảm bảo bộ lạc và dân tộc bản địa, và 

cộng đồng địa phương, đều biết đến và sử dụng được cơ chế này. 

 

Yêu cầu về Khung quản lý rủi ro ASC (RMF) 

Quy định 

3.13.7 

Đánh giá: 

UoC phải sử dụng ứng dụng Khung quản lý rủi ro (RMF)310, để đánh giá 

 
307 Tập quán: xem danh sách định nghĩa. 
308 ASC thừa nhận rằng, không phải lúc nào trại nuôi cũng có thể tìm được nguồn cung tại chỗ. Trong trường hợp UoC muốn 
sử dụng nguồn hàng hoặc lao động tại địa phương, nhưng kết quả đánh giá của UoC cho thấy, lao động địa phương không 
đáp ứng yêu cầu về trình độ kỹ thuật của UoC hoặc hàng hóa không đáp ứng chất lượng mong muốn, thì không cần phải sử 
dụng nguồn hàng và lao động địa phương. 
309 Mục đích của quy định này là để UoC chung tay với cộng đồng địa phương để xây dựng kế hoạch hành động và giám sát 
khi cần thiết; tuy nhiên, nếu cộng đồng địa phương tỏ ý không muốn tham gia, thì không cần phải có một dự án chung. ASC 
thừa nhận rằng, không phải mọi cộng đồng địa phương đều muốn tham gia vào các quá trình như vậy. 
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Biểu tượng 

RMF 

rủi ro, nhằm hiểu hơn về tình hình bên ngoài và bên trong, bao gồm cả 

cách thức các yêu tố gây rủi ro làm tăng nguy cơ xảy ra tác động tiêu 

cực lên quyền và lối sống của bộ lạc và dân tộc thiểu số, và cộng đồng 

địa phương. Kết quả đánh giá sẽ giúp đề xuất các biện pháp cần thiết để 

giảm thiểu rủi ro gây ra tác động tiêu cực lên quyền của cộng đồng đối 

với đất, quyền đối với tài nguyên và quyền con người; cũng như các biện 

pháp để tăng tương tác với cộng đồng và các quy định để giám sát tính 

hiệu quả của biện pháp. 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên ngoài (bên ngoài khu vực hoạt 

động của UoC):  

- Dân số của nhóm yếu thế 

- Luật pháp và quy định không nghiêm ngặt, hoặc hiệu quả thực thi 

pháp luật kém 

- Bảo vệ quyền đối với đất đai không hiệu quả 

- Chính sách liên quan đến mở rộng đất đai và đền bù 

- Sự bất ổn trong khu vực 

- Nghèo đói 

- Dân số tăng nhanh hoặc quá trình công nghiệp hóa 

Các yếu tố gây rủi ro ở môi trường bên trong (bên trong khu vực hoạt 

động của UoC): 

- Nằm gần cộng đồng dân cư 

- Nằm gần các địa điểm có ý nghĩa quan trọng  

Quy định 

3.13.8 

Biểu tượng 

RMF  

Lên kế hoạch: 

UoC sử dụng ứng dụng RMF để lựa chọn biện pháp và chỉ số quan trắc, 

để phát triển Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) theo điểm nuôi dành cho bộ 

lạc và dân tộc bản địa, và cộng đồng địa phương, dựa trên mức độ rủi ro 

đã được xác định qua quá trình đánh giá theo quy định 3.13.7. 

Quy định 

3.13.9 

Biểu tượng 

RMF 

Triển khai: 

a) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi (được phát triển 

theo quy định 3.13.8), UoC phải triển khai các biện pháp cần thiết 

(phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro) nhằm: 

• đảm bảo rủi ro gây ra tác động tiêu cực đáng kể lên bộ lạc và dân 

tộc bản địa, và cộng đồng dân cư, được giữ ở mức thấp 

• chủ động tương tác với bộ lạc và dân tộc bản địa, và cộng đồng 

dân cư  

 

b) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải triển 

khai các chỉ số quan trắc (được phát triển theo quy định 3.13.8) 

để giảm thiểu rủi ro và duy trì rủi ro ở mức thấp (thời gian và tần 

xuất xảy ra sự cố phải được đo lường cụ thể, như được đề cập 

trong RMP). 

 

c) Dựa trên Kế hoạch quản lý rủi ro theo điểm nuôi, UoC phải 

thường xuyên thực hiện các công việc sau: 

• Xem xét và sửa đổi RMP dựa trên kết quả giám sát 

 
310 Liên kết đến ứng dụng RMF; đang được hoàn thiện. 
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• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên trong (ví 

dụ, hoạt động nuôi trồng) 

• Xem xét và sửa đổi RMP khi có thay đổi ở khu vực bên ngoài (ví 

dụ, biến đổi khí hậu) 

 

Lưu ý: ASC dự định bổ sung quy định Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, được 

thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ 311 (FPIC) vào các phiên bản tiếp theo của 

Tiêu chuẩn trại nuôi ASC. Do đây là một vấn đề phức tạp, nên ASC cần tham gia vào các 

cuộc thảo luận đa ngành để đảm bảo quy định FPIC được xây dựng nhất quán.  

 

  

 
311 Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, được thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ: xem danh sách định 
nghĩa. 
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PHỤ LỤC 1: HIỆU SUẤT NUÔI TRỒNG THEO LOÀI  
 

Chỉ số Loài 

 Cá chẽm,  

Cá tráp &  

Cá lù đù 

Cá có vây  

nhiệt đới 

Cá bơn  Cá hồi Cá hồi nước 

ngọt 

Họ cá cam/cá 

bớp 

Cá tra Cá rô phi Tôm   Bào ngư  Thân mềm hai 

mảnh vỏ 

2.5.3 Tỷ lệ cá đực hoặc 

cá vô sinh tối thiểu  

       95%    

2.13.3 Chỉ số hiệu quả 

thức ăn  

Cá chẽm,  

Cá tráp &  

Cá lù đù312  

Cá có vây  

nhiệt đới313  

Cá bơn314  Cá hồi Cá hồi nước 

ngọt 

Họ cá cam/cá 

bớp 

Cá tra Cá rô phi Tôm   Bào ngư  Thân mềm hai 

mảnh vỏ 

2.13.3 FFDRm  D, labrax & 

S, aurata: ≤1,85  

A, regius ≤2,5  

P, major315 ≤3,5  

  

Barramundi 

≤1,8  

Grouper & 

Snapper ≤3,0  

Pompano ≤2,4  

Yellow Croaker 

≤3,2  

Halibut ≥2,2  

Turbot ≥2,8  

Flounder ≥1,9  

  

<1,2  ≤1,5  

  

≤2,9  

 

 

 ≤0,8  

 

P, vannamei  

1,3:1  

P, monodon 

1,8:1  

Cherax spp,, 

Procambarus 

spp,, Astacus 

spp: 1,4:1 

Macrobrachium 

spp: 2,1:1 

<0,8  

 

  

2.13.3 FFDRo  ≤2,95  Barramundi ≤2,3  

Grouper & 

Snapper ≤3,0  

Pompano ≤2,3  

Yellow Croaker 

≤3,8 

Halibut ≥3,5  

Turbot ≥3,4  

Flounder ≥2,2  

<2,52 hoặc 

lượng EPA & 

DHA tối đa từ 

nguồn biển trực 

tiếp 

Thực ăn chăn 

nuôi <30g/kg  

≤2,95 hoặc 

lượng EPA & 

DHA tối đa từ 

nguồn biển trực 

tiếp theo tỷ lệ 

phần trăm acid 

béo trong thức 

ăn ≤9%  

  

≤2,9  

 

0,5           

2.13.3 Trung bình có 

trọng số tối đa của 

      1,68     

 
312 Kể từ tháng 9 năm 2024, các giá trị sau sẽ được áp dụng: FFDRm A. regius ≤2.35 P. major ≤2.5; FFDRo ≤2.9   
313 Kể từ tháng 7 năm 2025, các giá trị sau sẽ được áp dụng: FFRDm Barramundi ≤1.4 Grouper & Snapper ≤2.6 Pompano ≤2.0 Yellow Croaker ≤2.9; FFRDo Barramundi ≤2.0 Grouper & Snapper 
≤2.6 Pompano ≤2.0 Yellow Croaker ≤3.5  
314 Kể từ tháng 7 năm 2025, các giá trị sau sẽ được áp dụng: FFRDm Halibut ≥2.0 Turbot ≥2.5 Flounder ≥1.6; FFDRo Halibut ≥3.0 Turbot ≥3.0 Flounder ≥2.0 
315 Các loài Pagrus khác có trong phạm vi của tiêu chuẩn này phải tuân theo yêu cầu dành cho loài Pagrus major. 
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eFCR cho toàn bộ chu 

kỳ nuôi trồng 

2.13.3 Hiệu quả tích lũy 

protein 

        Penaeus spp.: 

>30% 

Loài khác: có 

ghi lại hồ sơ 

  

2.14.4 Giới hạn về tỷ lệ 

tử vong 

      20%     

2.14.5 Khả năng phục 

hồi tối thiểu của cá 

trong các giai đoạn 

nuôi trồng sau khi cá 

đạt kích thước 100g 

       ≥ 65%    

2.14.6 Tỷ lệ sống sót 

tối thiểu  

        1) Hệ thống ao 

nuôi không 

được sục khí 

thường xuyên 

và không sử 

dụng thức ăn 

chăn nuôi: SR 

>25% 

2) Hệ thống ao 

nuôi không 

được sục khí 

thường xuyên 

và sử dụng thức 

ăn chăn nuôi: 

SR > 45% 

3) Hệ thống ao 

nuôi được sục 

khí thường 

xuyên và sử 

dụng thức ăn 

chăn nuôi: SR > 

60% 

  

2.14.7 Tỷ lệ tử vong tối 

đa do virus gây ra 

   <10%        

2.14.8 Tỷ lệ tử vong tối    không giải thích 

được:<40% 
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đa không giải thích 

được trong mỗi chu kỳ 

nuôi trồng trên tổng hai 

chu kỳ trước đó, đối với 

trại nuôi có tổng tỷ lệ tử 

vong > 6% 

(tổng tỷ lệ tử 

vong >6%) 

2.14.9 Tỷ lệ nhóm cá 

hồi non được xét 

nghiệm sàng lọc một 

số bệnh thường gặp 

trong khu vực trước khi 

bước vào giai đoạn 

nuôi thương phẩm ở 

trại nuôi   

   100%        

2.14 Tổn thất không 

giải thích được 

2%  2%         

2.14 Loại bỏ cá chết 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

2.14 Tỷ lệ tăng trưởng 

tối thiểu 

Không bao gồm trong 

tiêu chuẩn này, sẽ 

được bổ sung vào 

phần an sinh cho động 

vật 

      3,85     

2.14 Tử vong được 

phân loại 

   100%        

2.14 Số lượt thăm 

khám các chuyên gia 

về sức khỏe cá 

>1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 

2.14 Mật độ tối đa 

Không bao gồm trong 

tiêu chuẩn này, sẽ 

được bổ sung vào 

      38/80     
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phần an sinh cho động 

vật 

2.14 % lần kê toa thuốc 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.14 Cá loại một năm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

2.14 Điều trị ký sinh 

trùng 

1           

2.14 Kháng kháng sinh ≤3 ≤3 ≤3 ≤3    ≤3    

2.14 Tỷ lệ nhóm cá hồi 

non được xét nghiệm 

sàng lọc một số bệnh 

thường gặp trong khu 

vực trước khi bước vào 

giai đoạn nuôi thương 

phẩm ở trại nuôi   

   100%        

2.14 Số lượng cá được 

tiêm vaccine 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

2.14 Tỷ lệ tử vong 

hàng năm 

      20%     

2.14 Tỷ lệ tử vong tối 

đa do virus gây ra 

   ≤10        

2.14 Tỷ lệ sống sót 

trung bình 

        1) SR >25% 

2) SR > 45% 

3) SR > 60% 

  

2.14 Tử vong không 

giải thích được 

   40%        

2.14 Khả năng phục 

hồi của cá trên 100g 

       ≥65    

2.15.3 Điều trị ký sinh 

trùng  

1 (bao gồm trại 

giống) (không 

bao gồm nước 

ngọt, 

formaldehyde 

hoặc hydrogen 

peroxide) 

0 (không bao 

gồm nước ngọt, 

formaldehyde 

hoặc hydrogen 

peroxide) 

0 (không bao 

gồm nước ngọt, 

formaldehyde 

hoặc hydrogen 

peroxide) 

  0 (không bao 

gồm nước ngọt, 

formaldehyde 

hoặc hydrogen 

peroxide) 

     

2.16.13  Tối đa: 3 Tối đa: 3 Tối đa: 3 Tối đa: 3    Tối đa: 3 Tối đa: 3    
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Số lần điều trị kháng 

sinh tối đa 
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PHỤ LỤC 2: GHI CHÉP VÀ NỘP DỮ LIỆU  
Đang được hoàn thiện 

Phụ lục 2 sẽ được áp dụng cho tất cả hệ thống sản xuất và mô tả chi tiết loại dữ liệu nào 

cần được gửi đi, cách gửi dữ liệu và người chịu trách nhiệm gửi, đồng thời yêu cầu báo cáo 

nào được áp dụng cho hệ thống và/hoặc quy định cụ thể (một số quy định cần được báo 

cáo riêng). Bên dưới là mục đích của mục lục, loại dữ liệu cần được gửi đi để đảm bảo tuân 

thủ các yêu cầu về tính minh bạch.’ 

 

Tại sao chúng ta cần xây dựng phụ lục 2? 

• Hiện quá trình gửi dữ liệu, báo cáo đánh giá công khai và các báo cáo khác đều đưa 

ra các yêu cầu về tính minh bạch. Phụ lục này sẽ mở rộng báo cáo để đề cập đến tất 

cả thủy sản nuôi được cấp chứng nhận, nhằm chuẩn hóa thông số và đơn giản hóa 

các bước báo cáo bằng cách cung cấp sẵn mẫu báo cáo và cổng gửi dữ liệu. 

• Hiện nhiều yêu cầu không mô tả chi tiết cách báo cáo dữ liệu, dẫn đến báo cáo chủ 

quan và làm giảm chất lượng của dữ liệu. 

• Một khi dữ liệu (về tính minh bạch, hiệu quả nuôi trồng, hoặc kết quả đo lường hàng 

năm và báo cáo sự kiện) – được thu thập từ các hệ thống sản xuất – được chuẩn 

hóa, thì dữ liệu có thể được sử dụng để tích hợp vào báo cáo trên dashboard của 

ASC.   

• Các dữ liệu này rất cần cho việc giám sát tác động, nghiên cứu và phát triển tiêu 

chuẩn, nhưng tình hình thu thập dữ liệu hiện này làm hạn chế đáng kể công dụng 

của dữ liệu.  

 

Phụ lục 2 sẽ bao gồm các nội dung gì? 

• Đối với các yêu cầu gửi dữ liệu trong Tiêu chuẩn trại nuôi ASC và Yêu cầu Chứng 

nhận và Công nhận (CAR) 3.0, đơn vị được cấp chứng nhận phải báo cáo dữ liệu 

cho ASC: dữ liệu về hiệu suất nuôi trồng (ví dụ, đo lường mật độ oxy thường xuyên) 

và dữ liệu về tính minh bạch (ví dụ trong trường hợp xảy ra sự cố xổng thoát hàng 

loạt). 

• Phân loại dữ liệu, tần suất báo cáo, cơ chế báo cáo. 

• Nội dung này khác với chỉ số theo loài (giới hạn) được trình bày trong một phụ lục 

khác.  

 

Phụ lục 2 sẽ được xây dựng như thế nào? 

• Phụ lục 2 sẽ được đưa vào vòng tham vấn vào tháng 9 năm 2022. 

• Phụ lục 2 sẽ xác định các thông số cần được báo cáo, các yêu cầu liên quan đến 

việc ghi chép và gửi dữ liệu, đồng thời đề xuất trường hợp ngoại lệ nếu cần. Phụ lục 

2 còn chuẩn hóa tần suất đo lường (ví dụ, theo năm dương lịch, chu kỳ sản xuất 

hoặc theo từng sự kiện cụ thể) và đơn vị đo lường (ví dụ, mg/L hoặc CO2-eq)). 

• Dữ liệu sẽ do (i) trại nuôi hoặc (ii) UoC gửi đi thông qua webportal Chainpoint. Phần 

lớn dữ liệu sẽ được gửi theo từng trại nuôi, nhưng một số chỉ số yêu cầu dữ liệu của 

tất cả trại nuôi có trong UoC. Một số đặc điểm và nhận dạng chung của trại nuôi sẽ 

được thu thập qua biểu mẫu web; tuy nhiên, hầu hết dữ liệu về hiệu suất nuôi trồng 

sẽ được gửi qua mẫu báo cáo do ASC cung cấp (định dạng excel). Các tài liệu hỗ 

trợ (ví dụ báo cáo hoặc tuyên bố) sẽ được đăng tải trên cùng một cổng thông tin. 

• Siêu dữ liệu cần được gửi kèm dữ liệu về hiệu suất nuôi trồng để cung cấp ngữ cảnh 

và hỗ trợ xử lý dữ liệu. 
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• Dữ liệu đã được chuẩn hóa sẽ được gửi đi qua mẫu báo cáo/cổng thông tin/digital 

data-push (đây đều là những kênh cho phép thu thập và gửi dữ liệu một cách dễ 

dàng). 

• Mẫu báo cáo sẽ bao gồm mọi tính toán cần thiết và giới hạn trường dữ liệu, đồng 

thời được lưu trên trang web của ASC để trại nuôi/UoC cập nhật khi cần. 

 

Một ví dụ về nội dung của phụ lục 2 được trình bày ở trang sau. 
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Bảng bên dưới là ví dụ về nội dung của phụ lục 2 – hiện đang được hoàn thiện. Bảng đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với việc thu thập dữ liệu, 

bên báo cáo và thời gian báo cáo dữ liệu, tần suất báo cáo và thông tin có trong báo cáo, cũng như quy trình (thông qua mẫu báo cáo của 

ASC hoặc các phương tiện khác) gửi các dữ liệu này. ASC vẫn đang trong quá trình hoàn thiện phụ lục 2, trong khi đó vẫn tiếp tục xem xét và 

điều chỉnh các quy định của Tiêu chuẩn trại nuôi và hướng dẫn liên quan. 

Yêu cầu Hệ thống 

sản xuất 

Tần suất  

báo cáo 

Thông tin có trong  

báo cáo 

Bên báo cáo Phương thức 

báo cáo 

Có sẵn mẫu báo 

cáo?* 

Tỷ lệ tử vong của 

động vật hoang dã 

do hoạt động cố 

ý/vô ý của con 

người (Tiêu chí 2.3) 

Tất cả Đến ASC: hàng 

năm (một 

lần/năm) 

 

Báo cáo công 

khai: 30 ngày sau 

sự cố 

Tên loài; tình trạng theo IUCN 

(sách đỏ); ngày xảy ra sự cố; 

hành động đã thực hiện; số 

lượng động vật tử vong; lý do 

thực hiện hành động đó 

Trại nuôi Cổng dữ liệu 

ASC và trang 

web của 

UoC/công ty 

Có 

Sử dụng năng 

lượng (Tiêu chí 

2.11) 

Tất cả Đến ASC: hàng 

năm (một 

lần/năm) 

 

Lượng năng lượng đã tiêu 

thụ tại trại nuôi, tính theo 

nguồn năng lượng, được 

thực hiện theo quy định 

2.11.1 

Trại nuôi Cổng dữ liệu 

ASC 

Có 

Sử dụng năng 

lượng (Tiêu chí 

2.11) 

Tất cả Đến ASC: hàng 

năm (một 

lần/năm) 

 

Lượng phát thải khí nhà kính, 

được thực hiện theo quy định 

2.11.2 

Trại nuôi Cổng dữ liệu 

ASC 

Có 

Hiệu quả sử dụng 

thức ăn (Tiêu chí 

2.13) 

Tất cả Đến ASC: một 

lần/chu kỳ sản 

xuất 

 

Tổng lượng thức ăn đã sử 

dụng theo loại thức ăn; đặc 

tính của loại thức ăn (N, P, 

protein, FO, FM, DHA & EPA 

content) eFCR: FFDR(FO); 

FFDR(FM); PRE;  

Trại nuôi, theo 

loài nuôi trồng 

Cổng dữ liệu 

ASC 

Có 

*Khi cần, các mẫu báo cáo sẽ được gửi qua Cổng gửi dữ liệu ASC. 
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PHỤ LỤC 3: KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO 

Nội dung quan trọng cần xem xét 

Khung quản lý rủi ro (RMF) được thiết kế nhằm cung cấp cho trại nuôi một quy trình có cấu 

trúc chặt chẽ, qua đó xác định và đánh giá rủi ro nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, 

đặc biệt các yêu cầu về tác động của trại nuôi lên cộng đồng và môi trường, cũng như các 

yêu cầu về sức khỏe và an toàn của người lao động. ASC dự định triển khai một vòng tham 

vấn cộng đồng song song với vòng tham vấn cộng đồng về Tiêu chuẩn trại nuôi ASC. Đây là 

vòng tham vấn sớm để nhận ý kiến đóng góp của các bên liên quan về hướng phát triển 

RMF cho Tiêu chuẩn trại nuôi và Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi của ASC, đồng thời để:   

• Thu thập thông tin về khái niệm và ứng dụng thực tế của Khung quản lý rủi ro 

• Xác định các yếu tố còn thiếu và rủi ro tiềm ẩn đến từ việc sử dụng công cụ 

• Thu thập thông tin về tính khả thi và tiện ích của Công cụ quản lý rủi ro (Risk 

Management Tool – RMT) khi sử dụng cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt là 

người dùng cuối như đơn vị nuôi trồng và đánh giá viên 

• Đảm bảo các bên liên quan tham gia đầy đủ và tích cực ngay từ giai đoạn đầu của 

quá trình phát triển công cụ 

• Hiểu được cách các bên liên quan sử dụng công cụ 

 

Nội dung đang được hoàn thiện 

 

Phụ lục này sẽ mô tả thời điểm trại nuôi cần xây dựng thêm kế hoạch quản lý rủi ro bên 

cạnh hệ thống quản lý chung, đồng thời làm rõ các mốc thời gian xem xét và sửa đổi kế 

hoạch quản lý. 

 

Cấp độ 1 - RMF (Khung quản lý rủi ro)  

→ RMF chính là sơ đồ 5 bước bên dưới 

→ RMF là khung quản lý rủi ro của ASC 

→ RMF là một khái niệm 

 

Cấp độ 2 - Công cụ RMF của ASC  

→ Đây là một ứng dụng đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện  

→ Các bên liên quan có thể truy cập vào ứng dụng RMF và hỗ trợ xây dựng 

ứng dụng 

→ UoC có quyền truy cập vào ứng dụng RMF và bằng cách thêm các “nút” tùy 

chỉnh, UoC có thể góp phần xây dựng công cụ 

 

Cấp độ 3 - Kế hoạch quản lý rủi ro (RMP) của UoC  

→ Khi UoC đã áp dụng RMF và tạo hồ sơ cá nhân trong ứng dụng, thì hồ sơ đó 

trở thành RMP của UoC 

→ Đánh giá viên có thể xem xét RMP của UoC, còn ASC và các bên liên quan 

thì không thể. 
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PHỤ LỤC 5: YÊU CẦU LAO ĐỘNG 
 

Bảng 1: Yêu cầu về cơ chế khiếu nại. Cơ chế khiếu nại đã được đề cập trong quy định 

3.12.3 (dành cho người lao động) và quy định 3.13.6 (dành cho bộ lạc và dân tộc bản địa, 

và cộng đồng địa phương). Cơ chế khiếu nại phải được bao gồm các mục sau để đảm bảo 

tuân thủ các quy định trên. Hướng dẫn có đưa ra một số đề xuất bổ sung, giúp trại nuôi xây 

dựng cơ chế khiếu nại hiệu quả.      

 

Yêu cầu về cơ chế khiếu nại 

1 Quy trình gửi khiếu nại và cơ chế xử lý khiếu nại phải được công bố công khai cho 

các bên liên quan: người sử dụng lao động phải thông báo cơ chế khiếu nại cho 

người lao động, và trại nuôi phải thông báo cơ chế khiếu nại cho bộ lạc và dân tộc 

bản địa, và cộng đồng địa phương.   

2 Các thủ tục khiếu nại phải bao gồm yêu cầu không trả đũa người khiếu nại.   

3 Mọi khiếu nại phải được giải quyết trong vòng 90 ngày, kể từ ngày các bên liên 

quan gửi khiếu nại. 

4 Mọi khiếu nại, bao gồm cả phản hồi và biện pháp khắc phục, phải được theo dõi 

sâu sát.  

5 Cần có một ủy ban giải quyết khiếu nại tương ứng với mỗi cơ chế khiếu nại, đảm 

bảo ủy ban có người đại diện cho các bên liên quan, và luôn đặc biệt quan tâm đến 

nhóm yếu thế, như phụ nữ và lao động nhập cư.  

 6 Ủy ban giải quyết khiếu nại phải xử lý khiếu nại một cách công bằng, mang lại kết 

quả hữu hiệu và góp phần tăng cường đối thoại.   

 7 Cần có một quy trình khiếu nại ẩn danh nếu người/tổ chức khiếu nại không muốn 

tiết lộ danh tính, ủy ban giải quyết khiếu nại chỉ chia sẻ thông tin nếu quá trình điều 

tra yêu cầu.   

 

Bảng 2: Loại công việc theo nhóm tuổi. Bảng bên dưới tóm tắt loại công việc mà trại nuôi 

được phép phân công cho từng nhóm tuổi. Nếu khung bị tô mờ thì có nghĩa là trại nuôi 

không được phép. Thông tin được trực quan hóa bằng Hình 1: Loại công việc . 

Loại công việc Công việc nguy 

hiểm 

Công việc không 

nguy hiểm 

Công việc nhẹ 

Lao động trưởng thành 

18 tuổi trở lên 

cho phép cho phép cho phép 

Lao động vị thành niên 

từ 15316-17 tuổi 

 cho phép cho phép 

Trẻ em làm công việc nhẹ 

từ 13317-14 tuổi  

  cho phép 

Trẻ em 

dưới 13 tuổi 

   

 

 
316 Theo Công ước 138 của ILO, tại một số quốc gia đang phát triển (trường hợp ngoại lệ), trẻ em trên 14 tuổi có thể được xem 
là lao động vi thành niên. ASC tuân theo Công ước 138 của ILO, cho phép trẻ em trên 14 tuổi làm việc tại trại nuôi ở các quốc 
gia này như lao động vị thành niên. 
317 Theo Công ước 138 của ILO, tại một số quốc gia đang phát triển (trường hợp ngoại lệ), trẻ em trên 12 tuổi có thể làm công 
việc nhẹ. ASC tuân theo Công ước 138 của ILO, cho phép trẻ em trên 12 tuổi làm việc nhẹ tại trại nuôi ở các quốc gia này như 
lao động vị thành niên. 
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Hình 1: Loại công việc theo nhóm tuổi
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Bảng 3: Số giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi theo từng nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số giờ làm 

việc 

(số giờ tối đa; 

không tính thời 

gian nghỉ giải 

lao) 

Làm thêm 

ngoài giờ 

(số giờ tối đa 

trong một 

tuần) 

Thời gian 

nghỉ giải lao 

(số giờ tối 

thiểu trong 

mỗi ca làm 

việc) 

Thời gian 

nghỉ trong 

ngày 

(số giờ liên 

tục trong 

vòng 24 giờ) 

Thời gian 

nghỉ trong 

tuần 

(số giờ liên 

tục trong 

vòng 7 ngày) 

Phép năm 

(Số ngày tối 

thiểu trong 

một năm 

làm toàn 

thời gian) 

Làm việc ban đêm 

Lao động trưởng 

thành 

18 tuổi trở lên 

8 giờ/ngày & 

48 giờ/tuần 

12 giờ/tuần 

trong trường 

hợp ngoại lệ 

và trên tinh 

thần tự 

nguyện 

1 giờ nghỉ 

trong vòng 8 

giờ làm việc 

11 giờ 24 giờ  

(nguyên 1 

ngày) 

3 tuần nghỉ 

phép có 

lương 

Tuân thủ luật và tiêu 

chuẩn ngành về lương 

ngoài giờ, số giờ làm 

việc, thời gian nghỉ giải 

lao, thời gian nghỉ trong 

ngày, thời gian nghỉ 

trong tuần và đánh giá 

sức khỏe của nhân viên 

khi làm việc vào ban đêm 

Lao động vị 

thành niên 

từ 15318-17 tuổi 

8 giờ/ngày & 

40 giờ/tuần 

Không cho 

phép làm 

thêm ngoài 

giờ 

0,5 giờ nghỉ 

trong vòng 

4,5 giờ làm 

việc 

12 giờ 48 giờ              

(nguyên 2 

ngày) 

Không cho phép làm việc 

từ 10 giờ tối đến 6 giờ 

sáng hôm sau 

Trẻ em làm công 

việc nhẹ 

từ 13319-14 tuổi  

3 giờ/ngày & 

14 giờ/tuần 

Không cho 

phép làm 

thêm ngoài 

giờ 

0,5 giờ nghỉ 

trong vòng 3 

giờ làm việc 

14 giờ 
Không cho phép làm việc 

từ 8 giờ tối đến 6 giờ 

sáng hôm sau 

  

 
318 Theo Công ước 138 của ILO, tại một số quốc gia đang phát triển (trường hợp ngoại lệ), trẻ em trên 14 tuổi có thể được xem là lao động vi thành niên. ASC tuân theo Công ước 138 của ILO, cho 
phép trẻ em trên 14 tuổi làm việc tại trại nuôi ở các quốc gia này như lao động vị thành niên. 
319 Theo Công ước 138 của ILO, tại một số quốc gia đang phát triển (trường hợp ngoại lệ), trẻ em trên 12 tuổi có thể làm công việc nhẹ. ASC tuân theo Công ước 138 của ILO, cho phép trẻ em trên 
12 tuổi làm việc nhẹ tại trại nuôi ở các quốc gia này như lao động vị thành niên. 
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PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA 
 

Danh sách từ viết tắt 

(B)EIA Biodiversity Environmental Impact Assessment 

Đánh giá tác động môi trường và tính đa dạng sinh học 

AB Accreditation Body 

Cơ quan công nhận 

ABM Area Based Management 

Quản lý theo vùng 

ADD Acoustic Deterrent Device 

Thiết bị cản âm 

AHD Acoustic Harassment Device 

Thiết bị loạn âm 

ALDFG Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear 

Ngư cụ bị bỏ rơi, thất lạc hoặc bị thải bỏ  

AMBI AZTI Marine Biotic Index (AMBI)  

Chỉ số sinh học biển AZTI (AMBI) 

ASC Aquaculture Stewardship Council 

Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản 

ASI Assurance Services International 

Tổ chức công nhận quốc tế 

AZE Allowable Zone of Effect  

Vùng tác động cho phép 

BHQ Benthic Habitat Quality 

Chất lượng môi trường sống vùng đáy 

BMP Biosolids Management Plan 

Kế hoạch quản lý chất rắn sinh học 

BPOFA Benthic Polychaeta/Amphipod Ratio 

Tỷ lệ Rươi/Giáp xác 

BQI Benthic Quality Index  

Chỉ số chất lượng vùng đáy 

CAB Conformity Assessment Body 

Cơ quan đánh giá sự phù hợp 

CAR Certification and Accreditation Requirements 

Yêu cầu Chứng nhận và Công nhận 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species 

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy 

cấp 

CO2-eq CO2 equivalent 

CO2 tương đương 

CoC Chain of Custody 

Chuỗi hành trình sản phẩm 

CRISPR Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 

Hệ thống những đoạn ngắn lặp lại xen kẽ 

CT Bổ sung sau 

EEMP Energy Efficiency Management Plan 
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Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng 

EMP Escape Management Plan 

Kế hoạch quản lý xổng thoát 

EQS Ecological Quality Status 

Tình trạng chất lượng sinh thái 

ES Enrichment Stage 

Giai đoạn gia tăng nồng độ chất hữu cơ 

ESRAF Environmental and Social Risk Assessment Framework  

Khung đánh giá rủi ro môi trường và xã hội 

FAO UN Food and Agriculture OrganizationOrganisation 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc 

FFDRm/o Forage Fish Dependency Ratio for fishmeal or fish oil 

Tỷ lệ phụ thuộc của că nuôi thương mại vào bột cá và dầu cá 

FFER Fish Feed Efficiency Ratio 

Tỷ lệ hiệu quả sử dụng thức ăn cho cá 

FHMP Fish Health Management Plan 

Kế hoạch quản lý sức khỏe cá 

GHG Greenhouse Gas 

Khí nhà kính 

HCVA High Conservation Value Area 

Khu vực có giá trị bảo tồn cao 

IPMP Bổ sung sau 

IQI Infaunal Quality Index  

Chỉ số chất lượng sinh vật sống trong trầm tích 

ISEAL 

International Social and Environmental Accreditation and Labelling 

(Alliance) 

Liên Minh Quốc Tế về Công nhận và Dán nhãn Môi Trường và Xã Hội 

ISI Indicator Species Index 

Chỉ số loài chỉ thị 

ITI Infaunal Trophic Index  

Chỉ số dinh dưỡng của sinh vật sống trong trầm tích 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 

LLA Logo Licence Agreement 

Thỏa thuận cấp phép logo 

M-AMBI Multivariate AMBI 

Chỉ số AMBI đa biến 

MPL Metric Performance Level 

Mức hiệu quả thông số 

MSC Marine Stewardship Council 

Hội đồng Quản lý Biển 

NGO Non-Governmental Organisation 

Tổ chức phi chính phủ 

NOAA U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration 

NQI Norwegian Quality Index 

Chỉ số chất lượng Na Uy 

NSI Norwegian Sensitivity Index 



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                       Page 166 of 178 

Chỉ số độ nhạy cảm Na Uy 

OIE The World Organisation for Animal Health 

Tổ chức Thú y Thế giới 

P(SIA)  Participatory Social Impact Assessment 

Đánh giá tác động xã hội qua tham vấn cộng đồng 

PA Protected Area 

Khu vực bảo tồn 

PPP Bổ sung sau 

PPT Bổ sung sau 

RT Bổ sung sau 

SDG UN Sustainable Development Goal 

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc 

SLO Social licence to operate  

Giấy phép xã hội để kinh doanh 

SUP Single use plastics 

Nhựa dùng một lần 

ToC Theory of Change 

Lý thuyết về sự thay đổi 

TWG Technical Working Group 

Tổ công tác kỹ thuật 

UN United Nations 

Liên hợp quốc 

UoC Unit of Certification 

Đơn vị được cấp chứng nhận 

WCEP Water Conservation Efficiency Plan 

Kế hoạch tiết kiệm và sử dụng nnước hiệu quả 

WHO World Health Organisation 

Tổ chức Y tế Thế giới 

WMP Wildlife Management Plan 

Kế hoạch quản lý động vật hoang dã 

WNMT Bổ sung sau 

 

 

Danh sách định nghĩa 

Thuật ngữ: Định nghĩa: 
Tài liệu tham 

khảo: 

Sự kiện lũ 100-

năm 

Sự kiện lũ 100-năm-có-một mô tả mức nước mà theo 

thống kê, trận lũ có lượng nước đạt hoặc vượt quá 

mức nước này sẽ xảy ra 100 năm một lần. Sự kiện này 

còn được gọi là lũ lụt 1% bởi vì xác suất xảy ra trong 

bất kỳ năm nào là 1%. 

ASC 

Nguồn nước bị 

khai thác 

Nước được bơm ra khỏi thủy vực và đưa vào trại nuôi, 

bao gồm nước mặt và nước ngầm. 
ASC 

Tử vong do tai 

nạn 

Bao gồm các trường hợp tử vong do hoạt động vô ý 

của con người, bao gồm mắc kẹt hoặc các trường hợp 

tử vong do tai nạn khác, không tính đàn giống của trại 

nuôi. 

ASC 
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Thiết bị âm 

thanh 

Tất cả thiết bị phát ra âm thanh và được sử dụng nhằm 

xua đuổi động vật sinh sống trong khu vực, còn được 

gọi là thiết bị cản âm (acoustic deterrent device – ADD) 

hoặc thiết bị loạn âm (acoustic harassment device – 

AHD). Các thiết bị này có thể được đặt ở dưới hoặc 

trên mặt nước. 

 

Nuôi trồng thủy 

sản 

Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản là ngành chăn 

nuôi các động vật thủy sinh, bao gồm cá, động vật thân 

mềm, động vật giáp xác và thực vật thủy sinh. Nuôi 

trồng đồng nghĩa sử dụng một số biện pháp can thiệp 

trong quá trình nuôi để đẩy mạnh quá trình sản xuất, ví 

dụ thường xuyên thả giống, cho ăn, bảo vệ loài nuôi 

khỏi động vật săn mồi, v.v.  Nuôi trồng cũng bao hàm 

cả quyền sở hữu đối với loài nuôi, quyền sở hữu có thể 

là thuộc về cá nhân hoặc doanh nghiệp.  

FAO 

Ngành nuôi 

trồng thủy sản 

Ngành nuôi trồng thủy sản: Là một nhóm các ngành 

(như ngành thức ăn chăn nuôi, ngành nuôi trồng, 

ngành chế biến, v.v.) và thị trường có chung một số 

đặc điểm nhất định (tức là sản phẩm thủy sản). 

ASC 

Chuyên gia về 

sức khỏe động 

vật thủy sinh 

Có thể sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn khi tiếp tục xem 

bác sĩ thú y là chuyên gia duy nhất cần được yêu cầu 

trong  nguyên tắc. 

 

Khí thải có 

nguồn gốc tự 

nhiên 

Khí thải phát sinh từ các quá trình có trong tự nhiên, 

thay vì từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Các khí thải 

này có liên quan mật thiết đến hệ thống thực phẩm và 

nguồn gốc khi thải bao gồm: phát thải khí carbon 

dioxide (CO2) và nitrous oxide (N2O) từ đất, khí 

methane (CH4) từ quá trình lên men trong đường ruột 

của động vật nhai lại. 

(định nghĩa của ASC) 

 

Chất rắn sinh 

học 

Hỗn hợp chất thải hữu cơ và trầm tích được tạo ra 

hoặc tích tụ qua hoạt động nuôi trồng. 
ASC 

Vùng đệm 

Các khu bảo tồn thường được thành lập quanh các 

khu vực nhạy cảm hoặc quan trọng — chẳng hạn như 

khu vực mà động vật hoang dã lui tới để sinh sản hoặc 

ngủ đông, suối và đất ngập nước — nhằm giảm thiểu 

tác động do hoạt động của con người hoặc hoạt động 

làm xáo trộn đất/hệ thực vật, bất kể khu vực đó có 

mang giá trị văn hóa hay giá trị tài nguyên hay không. 

Các vùng đệm sinh thái có vai trò quan trọng trong việc 

giảm thiểu tác động đến từ hoạt động sử dụng đất ở 

khu vực liền kề. Các vùng đệm bảo vệ môi trường tự 

nhiên và đảm bảo ngách sinh thái gần đó được duy trì 

ổn định. 

Phỏng theo Tổ 

chức Bảo tồn 

thiên nhiên  và 

Martin, O., và 

G. Piatti (biên 

tập) Di sản thế 

giới và Vùng 

đệm, Hội thảo 

chuyên gia 

quốc tề về Di 

sản thế giới và 

Vùng đệm 

Davos, hà 

Lan, 11 – 14 

tháng 3, 2008 

https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
https://whc.unesco.org/document/101966/
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Vùng đệm và 

hành lang 

Vùng đệm sinh thái là khu vực được sử dụng để bảo 

vệ môi trường sống nhạy cảm và quan trọng khỏi tác 

động tiêu cực đến từ bên ngoài (chẳng hạn như hoạt 

động nuôi trồng). Để xác định chiều rộng vùng đệm, 

cần dựa vào chức năng sinh thái, cảnh quan và tác 

động từ bên ngoài. Hành lang động vật hoang dã được 

sử dụng để liên kết các môi trường sống quan trọng. 

Vùng đệm và hành lang động vật hoang dã là hai thành 

tố quan trọng trong chiến lược bảo tồn. 

Phỏng theo 

định nghĩa của 

Trung tâm 

Nông lâm 

Quốc gia 

USDA 

Chất thải hóa 

học và nguy hại 

Chất thải hóa học và nguy hại:  

- Chất thải được tạo ra từ hóa chất độc hại, hoặc có 

các đặc tính tiềm ẩn nguy hiểm hoặc có thể gây hại 

cho sức khỏe của con người và môi trường (không 

khí, đất, nước). 

Chất thải nguy hại là chất thải thỏa bất kỳ đặc điểm 

nào được đề cập trong Phụ lục III của Công ước Basel, 

hoặc được xem là chất thải nguy hại theo luật định. 

Sử dụng định nghĩa trong tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi 

 

Xổng thoát 

lượng nhỏ và 

kéo dài 

Một lượng nhỏ cá liên tục xổng thoát ra ngoài do lỗi hệ 

thống, tổng lượng xổng thoát > 4% lượng cá giống của 

một mẻ cá trong một chu kỳ sản xuất; thường do không 

sử dụng đúng kích thước mắt lưới, thiếu hàng rào 

ngăn chặn, thiếu biện pháp ngăn chặn động vật săn 

mồi, hoặc sử dụng hệ thống nuôi tạo điều kiện cho cá 

nuôi sinh sản không kiểm soát. 

 

Tham nhũng 
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tư lợi cá 

nhân. 
ASC 

Môi trường 

sống quan 

trọng 

Các khu vực địa lý có vai trò quan trọng trong việc bảo 

tồn các loài bị đe dọa và cần được bảo vệ; do đó cần 

thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ đặc biệt các 

khu vực này. Môi trường sống quan trọng còn được 

dùng để chỉ khu vực không có loài sinh sống nhưng 

cần thiết trong việc bảo tồn loài. 

Phỏng theo 

Đạo luật về 

các loài nguy 

cấp của Mỹ 

Hệ số phát thải 

Mối liên hệ giữa lượng khí nhà kính thải vào khí quyển 

với một hoạt động, quy trình đã gây ra việc phát thải 

đó, tính bằng đơn vị CO2 tương đương. 

 

Loài ngoại lai 

thích nghi 

Nếu có một quần thể sinh sản trong lưu vực, thì loài 

ngoại lai được xem là đã thích nghi với môi trường 

mới. Kết luận này được rút ra từ việc liên tục phát hiện 

thấy con trưởng thành và con non thuộc loài ngoại lai 

trong ít nhất hai năm liên tiếp. Để một loài ngoại lai 

thích nghi thành công với môi trường mới, cần du nhập 

loài ngoại lai nhiều lần, và loại bỏ loài nếu căn cứ vào 

hồ sơ ghi chép, chỉ phát hiện một hoặc một vài cá thể 

không sinh sản, và sự xuất hiện của chúng cho thấy 

chúng chỉ là cá thể đi ngang qua lưu vực hoặc chúng 

không được du nhập thành công. 

Phỏng theo 

Cơ quan Quản 

lý Khí quyển 

và Đại dương 

Quốc gia 

https://www.fws.gov/endangered/what-we-do/critical-habitats-faq.html
https://www.fws.gov/endangered/what-we-do/critical-habitats-faq.html
https://www.fws.gov/endangered/what-we-do/critical-habitats-faq.html
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Nhiên liệu hóa 

thạch 

Nhiên liệu gốc carbon được tìm thấy trong các mỏ 

hydrocarbon như than, dầu và khí tự nhiên.  

Báo cáo đánh 

giá của IPCC 

lần thứ 6 

Hệ thống nuôi 

trồng thủy sản 

tuần hoàn khép 

kín hoàn toàn 

Hệ thống trên đất liền được trang bị các biện pháp 

nhằm ngăn chặn thủy sản nuôi xổng thoát trong mọi 

giai đoạn phát triển, bao gồm trứng, ấu trùng, cá bột và 

cá trưởng thành. “Khép kín hoàn toàn” nghĩa là không 

có đường dẫn trực tiếp ra môi trường bên ngoài. Hoạt 

động nuôi trồng thủy sản phải được thực hiện trong tòa 

nhà có khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt (bão, lũ lụt), và toàn bộ nước thải phải đi qua hệ 

thống xử lý nhiều giai đoạn bao gồm lọc cơ học trước 

khi thải ra môi trường.  

 

Global Warming 

Potential 

Một thước đo về tác động tiềm tảng của khí nhà kính 

lên biến đổi khí hậu do sự trao đổi không cân bằng 

giữa các dòng năng lượng trong khí quyển, thước đo 

lấy tác động tiềm tàng của khí carbon dioxide (CO2) 

làm chuẩn, chỉ số GWP của khí CO2 bằng 1.  

 

Khí nhà kính 

Khí gây ra hiệu ứng nhà kính trong khí quyển do sự 

trao đổi không cân bằng giữa các dòng năng lượng 

trong khí quyển. Có nguồn gốc từ các hoạt động của 

con người, khí nhà kính bao gồm các loại khí sau: 

carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O), methane 

(CH4), sulphur hexafluoride (SF6), hydrofluorocarbons 

(HFCs) và perfluorocarbons (PFCs). 

ASC 

Nước ngầm Nước nằm dưới bề mặt đất. ASC 

Công việc nguy 

hiểm 

Loại công việc, mà về bản chất hay khi đặt trong bối 

cảnh thực hiện, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, an 

toàn và tinh thần làm việc của người lao động; nhất là 

trong các trường hợp người lao động không được 

trang bị kỹ năng hoặc có kinh nghiệm xử lý, và các 

biện pháp phòng ngừa không được triển khai. Các 

công việc nguy hiểm bao gồm nâng vật nặng và bất 

cân xứng với tạng người, vận hành máy móc hạng 

nặng và tiếp xúc với hóa chất độc hai. Bắt trẻ em làm 

công việc nguy hiểm là hình thức sử dụng lao động trẻ 

em tồi tệ nhất. 

ASC 

Khu vực có giá 

trị bảo tồn cao 

(HCVA) 

Môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa quan trọng hoặc 

đặc biệt quan trọng do có giá trị cao về mặt sinh học, 

sinh thái, xã hội và văn hóa. Các khu vực này cần 

được quản lý chặt chẽ để bảo vệ hoặc tăng cường các 

giá trị đó. HCVA không thuộc phạm vi của các quy định 

và quy tắc được xây dựng nhằm bảo vệ các cảnh quan 

có tính đa dạng sinh học cao trong công viên quốc gia, 

khu bảo tồn đồng vật hoang dã và các khu bảo tồn 

khác;do đó HCVA hiện đang đối mặt với nguy cơ bị suy 

thoái cao trong tương lai gần. 

Phỏng theo 

Chương trình 

môi trường 

LHQ và Mạng 

lưới tài 

nguyên HCV  
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Ngập do triều 

cường 
Ngập lụt gây bất tiện cho đời sống cư dân. NOAA 

Xung đột giữa 

con người và 

động vật hoang 

dã 

Bất kỳ tương tác nào giữa con người và động vật 

hoang dã mà gây tác động tiêu cực lên đời sống xã 

hội, kinh tế và văn hóa của con người; công tác bảo 

tồn động vật hoang dã; hoặc môi trường. Xung đột 

giữa con người và động vật hoang dã xảy ra khi nhu 

cầu và hành vi của động vật hoang dã gây tác động 

tiêu cực lên mục tiêu của con người; hoặc khi mục tiêu 

của con người gây tác động tiêu cực lên nhu cầu của 

động vật hoang dã. 

IUCN 

Phương pháp 

đốt 

Đốt rác thải ở nhiệt độ cao trong một hệ thống kiểm 

soát. 

GRI, 306 rác thải. 

Có lẽ cần thêm một số thông tin để phân biệt với đốt 

rác ngoài trời. 

 

Tử vong do 

hoạt động cố ý 

của con người  

Bao gồm động vật bị con người cố ý giết hại thông qua 

việc sử dụng biện pháp có khả năng gây sát thương 

xung quanh trại nuôi. 

ASC 

Chuyển đổi mục 

đích sử dụng 

đất 

Sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với mục đích 

sử dụng ban đầu, chẳng hạn như chặt phá rừng để lấy 

đất trồng trọt. Sự thay đổi về mục đích sử dụng đất có 

thể mang lại tác động tích cực hoặc tiêu cực lên lượng 

khí phát thải ra môi trường bằng việc làm thay đổi tỷ lệ 

thu giữ carbon, khả năng hấp thụ carbon của hệ sinh 

thái, và lượng khí phát thải trực tiếp từ đất. 

ASC 

Bãi chôn lấp 

Nơi chứa cuối cùng chất thải rắn (trong, trên hoặc dưới 

mặt đất) nằm trong các bãi xử lý được thiết kế theo 

đúng tiêu chuẩn an toàn. 

Liệu có cần làm rõ thêm để hạn chế việc vứt rác/chôn 

rác bừa bãi? 

ASC 

Xổng thoát 

lượng nhỏ 

Một lượng nhỏ cá xổng thoát ra bên ngoài, thường do 

không sử dụng đúng kích thước mắt lưới hoặc thiếu 

hàng rào ngăn chặn. 

ASC 

Mức lương đủ 

sống 

‘Khoản tiền công nhận được cho một tuần làm việc tiêu 

chuẩn của một công nhân phải đủ để họ và gia đình 

của họ có một mức sống khá. Các yếu tố xác định một 

mức sống khá bao gồm: thực phẩm, nước uống, nhà 

ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phương tiện đi lại, 

quần áo và các nhu cầu thiết yếu khác, bao gồm cả 

khoản dự phòng cho các tình huống đột xuất.’ (GLWC: 

https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-

wage/) 

GLWC 

Rừng ngập mặn 

Rừng ngập mặn là một nhóm cây và cây bụi sống 

trong các vùng triều ven biển nhiệt đới và cận nhiệt 

đới. Rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái 

có tính đa dạng sinh học và năng suất sinh thái cao 

Phỏng theo 

Hệ sinh thái 

rừng ngập 

mặn và ven 

https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/
https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/
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nhất thế giới. Rừng ngập mặn góp phần giữ ổn định 

đường bờ biển, giảm xói mòn do bão dâng, dòng hải 

lưu, sóng và thủy triều; đồng thời cung cấp rất nhiều lợi 

ích cho con người, động vật và các hệ sinh thái xung 

quanh. Hệ thống rễ phức tạp của rừng ngập mặn còn 

là nơi trú ngụ của nhiều loài cá và nhiều loại sinh vật 

khác, cung cấp thức ăn và bảo vệ chúng khỏi động vật 

săn mồi   

biển IUCN và 

Dịch vụ Đại 

dương Quốc 

gia NOAA 

Sự kiện xổng 

thoát hàng loạt 

Một sự kiện duy nhất, trong đó tổng lượng xổng thoát > 

4% lượng cá giống của một mẻ cá.  
ASC 

Viên thức ăn ẩm  

Thức ăn ở dạng viên nén và có độ ẩm từ 30 – 50%, 

thường được làm từ cá nguyên con xay nhỏ, bột cá và 

dầu cá. 

FAO320 

Loài ngoại lai 

Loài được du nhập đến môi trường sống mới, khác với 

vùng phân bổ tự nhiên thường được biết đến của loài 

này. 

IUCN 

Chức năng sinh 

học hoặc sinh 

thái đặc biệt 

quan trọng 

hoặc thiết yếu 

Khu vực có cấu trúc sinh học không thể thích nghi với 

việc bồi lắng hoặc gia tăng nồng độ chất hữu cơ ở tầng 

đáy (cụm giun ống dưới biển, cụm bryozoan, tầng thân 

mềm hai mảnh vỏ, rạn san hô hoặc vườn bọt biển, từ 

đó tạo thành nơi trú ngụ cho các loài động vật sinh 

sống dưới đáy biển khác). 

Bắt nguồn từ 

mục Thân 

mềm hai 

mảnh vỏ 

2.1.5, footnote 

9 

Khả năng 

Một cách diễn đạt để thể hiện một kết quả có thể xuất 

hiện trong những điều kiện nhất định. 

 

Lưu ý: Khả năng được mô tả qua ngôn ngữ nói được 

đề cập trong Phụ lục 1. 

ASC 

Xử lý đúng cách Đang được hoàn thiện ASC 

Khu bảo tồn 

Một khu vực được xác lập ranh giới, được công nhận 

và phân khu chức năng, và được quản lý chặt chẽ theo 

luật định hoặc bằng các biện pháp hiệu quả khác, 

nhằm bảo tồn tính đa dạng sinh học tại nơi đóng góp 

giá trị văn hóa và dịch vụ hệ sinh thái. 

Dudley, N. 

(biên tập). 

2008. Hứng 

dẫn áp dụng 

các hạng mục 

quản lý khu 

bảo tồn, 

Gland, Thụy 

Sĩ: IUCN. 

Thủy vực nhận 

Tất cả thủy vực nhận dòng chảy bề mặt hoặc dòng xả 

thải, chẳng hạn như suối, sông, ao, hồ và cửa sông 

(phỏng theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới). 

Thủy vực nhận không bao gồm hệ thống dẫn nước, bể 

chứa hoặc cơ sở xử lý (ao lắng, đầm oxy hóa, hố ủ 

phân, v.v.) do trại nuôi tự xây dựng.    

 

Thủy vực đầu tiên nhận nước thải từ trại nuôi và không 

 

 
320 https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e10.htm 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/mangroves.html
https://oceanservice.noaa.gov/facts/mangroves.html
https://oceanservice.noaa.gov/facts/mangroves.html
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thuộc quyền sở hữu của trại nuôi 

Tái chế 
Quá trình tái xử lý sản phẩm hoặc thành phần của sản 

phẩm không cần thiết (phế liệu) thành vật liệu mới. 
GRI 

Khu vực 

Một khu vực địa lý mà tất cả trại nuôi trong khu vực đó 

có thể là nguồn cung cấp một loại nguyên liệu nhất 

định. 

ASC 

Năng lượng tái 

tạo 

Năng lượng được lấy từ các nguồn tài nguyên không 

bao giờ bị cạn kiệt như gió, mặt trời và thủy điện. 
ASC 

Yêu cầu 

Một cách diễn đạt để thể hiện một tiêu chí cần được 

hoàn thành. 

 

Lưu ý: Tiêu chuẩn thể hiện yêu cầu bằng ngôn ngữ 

nói, xem thêm thông tin tại phần ‘Cấu trúc của Tiêu 

chuẩn ASC’. 

ASC 

Tái sử dụng 

Hoạt động kiểm tra, làm sạch hoặc sửa chữa sản 

phẩm hoặc thành phần của sản phẩm để tiếp tục sử 

dụng sản phẩm hoặc thành phần của sản phẩm đúng 

như công năng đề ra ban đầu. 

Phỏng theo 

GRI, 306 – 

chất thải 

Vùng đệm ven 

sông 

Vùng đất liền tiếp giáp với một thủy vực; đất ngập 

nước tiếp giáp với sông hoặc suối. 
ASC 

Đánh giá rủi ro 

Đánh giá rủi ro là quy trình hoặc phương pháp tổng thể 

bao gồm các bước sau: 

I. Xác định mối nguy và yếu tố rủi ro có nguy cơ 

gây hại (xác định mối nguy). 

II. Phân tích và đánh giá rủi ro liên quan đến mối 

nguy (phân tích rủi ro và đánh giá rủi ro). 

III. Xác định biện pháp phù hợp để loại bỏ mối 

nguy hoặc kiểm soát rủi ro khi không thể loại bỏ 

được  mối nguy (kiểm soát rủi ro). 

ASC 

Độ mặn Lượng muối hòa tan trong nước. ASC 

Phát thải phạm 

vi 1 

Phát thải khí nhà kính trực tiếp, công ty phát thải khí 

nhà kính bằng cách sử dụng các nguồn mà mình sở 

hữu hoặc quản lý, như đốt nhiên liệu hóa thạch tại chỗ 

để lấy năng lượng.  

Phỏng theo 

Nghị định thư 

khí nhà kính 

Phát thải phạm 

vi 2 

Phát thải khí nhà kính gián tiếp, công ty tiêu thụ năng 

lượng được tạo ra từ các nguồn không nằm trong 

phạm vi hoạt động của công ty. 

Phỏng theo 

Nghị định thư 

khí nhà kính 

Phát thải phạm 

vi 2 

Phát thải khí nhà kính gián tiếp, không bao gồm hoạt 

động tạo ra năng lượng từ các nguồn không nằm trong 

phạm vi hoạt động của công ty, có liên quan đến 

nguyên liệu đầu vào mà công ty tiêu thụ (ví dụ sản xuất 

vật liệu, hóa chất, vận chuyển nguyên liệu đầu vào...) 

Phỏng theo 

Nghị định thư 

khí nhà kính 

Môi trường 

sống nhạy cảm 

Môi trường sống mà tình trạng bảo tồn, bao gồm cả 

phạm vi và điều kiện (cấu trúc & chức năng) của các 

thành phần sinh vật và vi sinh vật, bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng do hoạt động của con người làm gia tăng 

áp lực lên môi trường sống. 

Rquy chế của 

Nghị viên 

châu Âu và 

Hội đồng 
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Tiêu chuẩn 

Một tài liệu cung cấp quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính 

của sản phẩm hoặc quy trình có liên quan và phương 

pháp sản xuất; tài liệu có thể được sử dụng phổ biến 

và nhiều lần, và việc tuân thủ tài liệu là không bắt buộc. 

ISEAL – Quy 

tắc thiết lập 

tiêu chuẩn v6 

Vùng đệm và 

hành lang hiệu 

quả 

Đang được hoàn thiện  

Sự phục hồi 

hiệu quả 
Đang được hoàn thiện  

Nước bề mặt 
Nước có trên mặt đất hoặc trong suối, sông, hồ, đất 

ngập nước hoặc đại dương. 
ASC 

Hệ thống nuôi 

treo 
Cần được định nghĩa/làm rõ  

Sinh khối duy 

trì ổn định 
Cần được định nghĩa/làm rõ  

Hệ thống chứng 

nhận bên thứ 

ba 

Hoạt động đánh giá sự phù hợp do một cá nhân hoặc 

một tổ chức thực hiện, cá nhân hoặc tổ chức này phải 

độc lập với cá nhân hoặc tổ chức cung cấp đối tượng 

cần được chứng nhận, và không xem xét mối quan 

tâm của người dùng đối với đối tượng. 

ISO 17000 

Loài bị đe dọa 

hoặc cần được 

bảo vệ 

Loài được IUCN liệt kê trong Sách đỏ là loài cực kỳ 

nguy cấp, loài nguy cấp hoặc loài sắp nguy cấp (gọi 

chung là “loài bị đe dọa); hoặc loài được CITES liệt kê 

trong phụ lục I là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng; hoặc 

loài được cơ quan chức năng tại địa phương, quốc gia 

hoặc cơ quan quốc tế liệt kê trong danh sách loài bị đe 

dọa, các tiêu chí của danh sách này phải tương đương 

với tiêu chí của IUCN hoặc CITES; hoặc bất kỳ loài nào 

được pháp luật quốc gia bảo vệ. 

IUCN và 

CITES, phù 

hợp với Hợp 

tác về Chứng 

nhận & Xếp 

hạng 

Sinh vật biến 

đổi gen 

Sinh vật mà vật liệu di truyền của nó đã bị biến đổi 

bằng cách chèn vào một chuỗi DNA ngoại lai.   
ASC 

Cá chưa nấu 

chín & chưa chế 

biến 

Chưa nấu chín & chưa chế biến là thuật ngữ chỉ việc 

sử dụng cá nguyên con hoặc bộ phận của cá ở dạng 

sống, chưa được nấu chín/chế biến nhằm đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm (như tiêu diệt mầm bệnh), và 

chưa được chế biến thành thức ăn hỗn hợp nhằm tăng 

hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm lượng dinh dưỡng 

thất thoát vào môi trường nước. 

ASC 

Vật hại 

Vật hại là động vật gây hại hoặc động vật gây phiền hà 

có khả năng truyền bệnh, phá hoại hoặc săn mồi loài 

nuôi. Định nghĩa của thuật ngữ này còn tùy thuộc vào 

hoạt động của con người, do đó loài được xem là vật 

hại có thể khác nhau tùy theo khu vực và tùy từng thời 

điểm. 

 

Đối với Tiêu chuẩn ASC, các loài bị đe dọa và cần 

được bảo vệ không được xem là vật hại. 

Phỏng theo 

cách hiểu 

thông thường 

trong ngành 

nuôi trồng 

thủy sản  
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Một loài có thể được cơ quan quản lý đưa vào danh 

sách vật hại, ví dụ như Đạo luật về động vật hoang dã.  

Dòng chảy quan 

trọng 

Nước do một dòng sông, vùng đất ngập nước hoặc 

vùng ven biển cung cấp để duy trì hệ sinh thái và bảo 

vệ lợi ích mà hệ sinh thái đem đến ở những nơi có sự 

cạnh tranh trong nhu cầu sử dụng nước hoặc ở những 

nơi mà dòng chảy được điều tiết. 

IUCN 

Hệ sinh thái 

biển dễ bị tổn 

thương (VME) 

Các nhóm loài, quần xã hoặc môi trường sống dễ bị 

tổn thương do các hoạt động của con người. Dễ bị tổn 

thương đề cập đến khả năng một quần thể, quần xã 

hoặc môi trường sống có thể bị thay đổi đáng kể trong 

thời gian ngắn, hoặc bị xáo trộn liên tục trong thời gian 

dài; đồng thời đề cập đến khả năng hồi phục và thời 

gian hồi phục. VME thường là những hệ sinh thái độc 

nhất hoặc hiếm có, đóng vai trò quan trọng trong tự 

nhiên, đặc biệt nhạy cảm với tác động từ bên ngoài và 

mang đậm dấu ấn lịch sử;, do đó không dễ dàng gì để 

phục hồi VME; VME còn có những đặc điểm vật chất 

phức tạp. 

FAO 

Chất thải 

Chất thải là bất kỳ thứ gì mà UoC thải ra môi trường: 

- bao gồm chất thải rắn hoặc bán rắn, chất thải không 

hòa tan (bao gồm khí ga và chất lỏng trong bình chứa) 

đến từ quá trình sản xuất và không mang lại lợi ích gì 

cho đơn vị nuôi trồng, 

- bao gồm vật liệu đóng gói, thiết bị/máy móc bị hỏng, 

hoặc thiết bị/máy móc không còn được sử dụng, hóa 

chất còn sót lại hoặc hết hạn sử dụng,... Định nghĩa 

này không bao gồm nuocws thải, vì nước thải sẽ được 

mô tả riêng trong tiêu chuẩn này. 

Sử dụng định nghĩa trong tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi 

ASC 

Căng thẳng về 

nguồn nước 

Căng thẳng về nguồn nước xảy ra khi nhu cầu sử dụng 

nước vượt quá lượng nước có sẵn tại một thời điểm 

nhất định, hoặc khi nước có chất lượng thấp, gây khó 

khăn trong việc sử dụng. 

EEA 

Thức ăn chăn 

nuôi dạng ướt 

Phụ phẩm từ ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống 

và lên men; ở dạng ướt, lỏng hoặc ẩm. Ví dụ: máu, 

chất chứa trong dạ cỏ, rỉ đường và bã bia. 

FAO321 

 

Vùng đất ngập 

nước 

Vùng đất bão hòa nước. Bao gồm các khu vực có đầm 

lầy nước mặn, bãi lầy, đất than bùn và/hoặc nước. 

Vùng đất ngập nước có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo, 

vĩnh viễn hoặc tạm thời, có dòng nước tĩnh hoặc nước 

chảy, chứa nước ngọt, nước lợ hoặc nước mặn, bao 

gồm cả khu vực mà mực nước biển không cao quá 

sáu mét khi triều xuống. Vùng đất ngập nước cung cấp 

Phỏng theo 

RAMSAR, 

IUCN và 

NOAA 

 
321 https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e10.htm 

http://www.fao.org/3/a-i7774e.pdf
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dịch vụ hệ sinh thái quan trọng, cung cấp nước, bảo vệ 

vùng đất xung quanh khỏi lũ lụt và xói mòn, tăng tính 

đa dạng sinh học, và thu giữ carbon nhiều hơn bất kỳ 

hệ sinh thái nào khác. 

 

Vùng đất ngập nước bao gồm các vùng sau:  

– đất ngập nước ven biển như đầm phá ven biển, 

bãi đá 

– châu thổ, đầm lầy triều và rừng ngập mặn 

– vùng đất ngập nước có liên quan đến hồ 

– vùng đất ngập nước ven sống và suối 

– đầm lầy nước mặn, đầm lầy nước lợ, đầm lầy 

nước ngọt, đất than bùn 

Sản xuất 

thương mại 

rộng rãi (bao 

gồm “được sản 

xuất thương 

mại rộng rãi”) 

Đang được phát triển  

 

  



 

ASC Farm Standard - Public Consultation V (P1, P2, P3) draft - March 2022                                                       Page 176 of 178 

PHỤ LỤC 7: ĐỘ THẤM CỦA ĐẤT 
Độ thấm của đất là chỉ số cho biết khả năng di chuyển của nước bên trong đất. Đất có độ 

thấm cao, chẳng hạn như sỏi và cát, thấm nước nhanh và có thể dẫn đến tình trạng xâm 

nhập mặn ở vùng đất hoặc nguồn nước ngọt lân cận. Các loại đất có độ thấm thấp, như đất 

sét và đất bùn, thấm nước chậm. Do vậy, có thể sử dụng đất có độ thấm thấp như một giải 

pháp chống xâm nhập mặn. 

Độ thấm của đất được đô bằng hệ số thấm, (K). K là vận tốc nước di chuyển trong đất. K 

được ước tính thông qua thành phần đất hoặc được xác định thông qua khảo sát và thực 

nghiệm. 

Phương pháp xác định độ thấm của đất 

Tài liệu tham khảo: 

http://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706e/x6706

e09.htm 

 
Đối với nuôi trồng thủy sản, có hai phương pháp thường được sử dụng để xác định độ thấm 

của đất, bao gồm: 

• Hệ số thấm 

• Tốc độ thấm 

Đối với hoạt động bố trí ao nuôi và xây dựng đê, hệ số thấm thường được sử dụng để kiểm 

tra tính phù hợp của đất: 

• Nếu đê không có lõi làm bằng đất sét không thấm thì có thể được xây dựng bằng đất 

có hệ số thấm nhỏ hơn K = 1 x 10-4 m/s 

• Đáy ao có thể được lấp bằng đất có hệ số thấm nhỏ hơn K = 5 x 10-6 m/s. 

Đối với nuôi thương phẩm bằng ao nuôi, tốc độ thấm trung bình từ 1 đến 2 cm/d vẫn trong  

phạm vi chấp nhận được, nhưng cần thực hiện một số biến pháp khắc phục để giảm độ 

thấm của đất nếu tốc độ thấm cao hơn mức này, đặc biệt khi cao vượt quá 10 cm/d. 
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PHỤ LỤC 9: PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐỒNG  
 

Đối với trại nuôi sử dụng lưới làm mạ đồng hoặc được xử lý bằng đồng, thì cần phải lấy 

mẫu đồng. Vị trí lấy mẫu cách nhau 30m, như được quy định tại chương trình giám sát vùng 

đáy thuộc tiêu chí 2.6 (hệ thống nuôi lồng bè trên biển), mẫu được lấy lặp lại hai lần. Vị trí 

đối chiếu phải giống nhau, đồng thời sử dụng thêm hai vị trí đối chiếu. Thời điểm lấy mẫu 

cùng phải tuân theo chương trình giám sát vùng đáy thuộc tiêu chí 2.6 (hệ thống nuôi lồng 

bè trên biển). 

 

 


