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Danh sách từ viết tắt 
 

Từ viết tắt Ý nghĩa 

ASC Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản 

CAB Cơ quan đánh giá sự phù hợp 

CAR Yêu cầu chứng nhận và công nhận 

NGO Tổ chức phi chính phủ 

PC Tham vấn cộng đồng 

RUoC Yêu cầu đối với đơn vị được cấp chứng nhận 

TWG Tổ công tác kỹ thuật 

UoC Đơn vị được cấp chứng nhận (tức là nhà máy sản xuất thức ăn chăn 

nuôi) 

 

 

 

 

 

 

Đây là một văn kiện làm việc, được dùng để xem xét hoặc báo cáo công việc. Báo cáo 
này là một phần trong quá trình xây dựng tài liệu quy phạm.  
 
Quan điểm và ý kiến đóng góp được nêu trong báo cáo này thuộc về các bên liên quan, và không 

phản ánh chính sách hay quan điểm chính thức của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy 
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1 Tổng quan 
 

Mục tiêu của dự án lần này là xây dựng một bộ các yêu cầu chứng nhận hoàn chỉnh dành 

cho Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (UoC) đang thực hành theo Tiêu chuẩn thức ăn 

chăn nuôi ASC, và dành cho Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB) đang cung cấp dịch vụ 

chứng nhận. Việc đưa các yêu cầu dành cho CAB và UoC thành hai bộ tài liệu riêng biệt sẽ 

giúp mỗi bên dễ dàng trao đổi cũng như hiểu rõ từng yêu cầu cụ thể. Cả hai tài liệu đều là tài 

liệu quy phạm và bắt buộc sử dụng trong quá trình thực hành Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi 

ASC. 

 

Cấu trúc và cách trình bày tài liệu CAR dành cho thức ăn chăn nuôi ASC tương tự tài liệu 

CAR và RUoC dành cho trại nuôi ASC, tất cả yêu cầu hiện hành đều được chuyển sang một 

cách trực tiếp (ví dụ: yêu cầu công nhận, tham vấn các bên liên quan, phương pháp đánh giá 

tác động xã hội, quản lý kết quả nghiên cứu và tiến trình báo cáo). Việc này nhằm đảm bảo 

tính nhất quán giữa các tài liệu ASC, và nếu các tài liệu có điểm khác nhau, thì đó là để triển 

khai các yêu cầu dành riêng cho Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC. 

 

ASC đã thành lập hai tổ công tác kỹ thuật (TWG) trong quá trình xây dựng tài liệu công nhận. 

Một tổ công tác phụ trách các yêu cầu liên quan đến quy trình thẩm định chuyên sâu (due 

diligence) và một tổ công tác phụ trách mô hình sản xuất cân bằng khối lượng (mass balance). 

Các chủ đề này chỉ xoay quanh hoạt động sản xuất thức ăn và nhằm bổ sung cho các quy 

định liên quan trong Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC. Hai tổ công tác bao gồm các chuyên 

gia đến từ nhiều tổ chức khác nhau, nhưng đều có chuyên môn cao về chủ đề này. Các thông 

tin thu thập được từ các buổi họp của tổ công tác đã được đưa vào các tài liệu đề xuất – các 

tài liệu này đã được đưa vào vòng tham vấn cộng đồng dài 60 ngày diễn ra vào tháng 9 năm 

2021.  

 

Mục tiêu của vòng tham vấn cộng đồng: 

 

• Nhận phản hồi của các bên liên quan để đảm bảo rằng CAR / RUoC dành cho Tiêu 

chuẩn thức ăn chăn nuôi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nhận cần để triển 

khai Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC.  

• Đảm bảo rằng các yêu cầu trong tài liệu đã bao quát toàn diện các mặt và có thể 

được triển khai tại các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.  

• Đảm bảo rằng các yêu cầu trong tài liệu có thể được sử dụng để đánh giá các nhà 

máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.  

• Nhận phản hồi từ một số bên liên quan nhất định, đặc biệt là CAB và nhà máy sản 

xuất thức ăn chăn nuôi.  

 

Việc tổ chức vòng tham vấn cộng đồng cũng là cách để các bên liên quan nhận thức rõ hơn 

về các thay đổi sắp tới (đặc biệt các thay đổi có tác động dài hạn), mở rộng mối quan hệ với 

những người người cùng sử dụng chương trình, đồng thời hiểu hơn về chương trình ASC và 

tác động của chương trình. 
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1.1 Cách thức tổ chức 
 

ASC cam kết minh bạch thông tin, luôn hướng đến mục tiêu đảm bảo các bên liên quan hiểu 

rõ cơ sở lý luận của mỗi nội dung trong tiêu chuẩn. Bên cạnh cung cấp bản tóm tắt phản hồi 

của các bên liên quan, ASC còn công bố tất cả ý kiến đóng góp mà ASC nhận được. Để các 

bên liên quan có thể đưa ra ý kiến một cách thoải mái và cởi mở, ASC đã trình bày khảo sát 

một cách chi tiết, trong đó có mục cho phép người tham gia đồng ý/không đồng ý về việc công 

khai tên họ/tên của tổ chức cùng với ý kiến đóng góp. ASC không chấp nhận khảo sát ẩn 

danh. 

 

ASC cung cấp nhiều kênh tham vấn cho các bên liên quan: 

 

• Bảng câu hỏi khảo sát online gồm 40 câu hỏi liên quan quan đến tài liệu cần tham vấn. 

• Đường link đến ‘mẫu excel đóng góp ý kiến’ để các bên liên quan có thể cung cấp 

phản hồi chi tiết hơn về các yêu cầu trong hai tài liệu cần tham vấn. 

• Hai buổi hỏi đáp dành cho công chúng để giới thiệu tổng quát về nội dung của tài liệu 

cần tham vấn. 

• Một buổi hỏi đáp dành riêng cho CAB để giới thiệu tổng quát về nội dung của tài liệu 

cần tham vấn. 

• Năm buổi đánh giá thí điểm dành cho các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại các 

khu vực khác nhau. 

• Trao đổi trực tiếp với nhân viên của ASC qua bản tin/email ASC. 

• Trang mạng xã hội (LinkedIn và Twitter) kết hợp đường link dẫn đến trang web của 

ASC. 

2 Cách thức tham gia 
 

Nội dung chính của vòng tham vấn cộng đồng lần này là các tài liệu công nhận đi kèm với 

Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC (tiêu chuẩn đã được phát hành chính thức). Trong vòng 

tham vấn này, ASC đặc biệt muốn tham khảo ý kiến của Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB), 

vì đây là cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá trong quy trình cấp chứng nhận, đồng thời là đơn 

vị sử dụng chính tài liệu Yêu cầu Chứng nhận và Công nhận (CAR). Các CAB hiện có mặt 

trên toàn cầu, có văn phòng đại diện ở từng khu vực hoặc có đánh giá viên cư trú tại tất cả 

khu vực sản suất chính. Rất nhiều CAB được ASC công nhận trên toàn thế giới, nghĩa là họ 

có thể cung cấp dịch vụ tại tất cả quốc gia, ngay cả quốc gia mà họ không có văn phòng đại 

diện. 

 

Vòng tham vấn này còn cần sự tham gia của một bên liên quan khác – đó là đơn vị vận hành 

nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Họ là đối tượng cần được đánh giá tính tuân thủ Tiêu 

chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC, đồng thời là đơn vị sử dụng chính tài liệu Yêu cầu đối với Đơn 

vị được cấp chứng nhận (RUoC).  
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ASC đã nhận được phản hồi từ 85 cá nhân/tổ chức qua các hoạt động tham vấn, với tổng 

cộng 348 nhận xét/ý kiến đóng góp về các yêu cầu trong tài liệu, đồng thời nhận thêm phản 

hồi từ 18 cá nhân/tổ chức khác qua bảng khảo sát 40 câu hỏi. ASC đã nhận được phản hồi 

từ các đại diện cho một số khu vực/tổ chức cụ thể. ASC luôn cố gắng cân bằng phản hồi của 

tất cả bên tham gia và không ưu tiên phản hồi của bất kỳ bên nào chỉ vì số lượng phản hồi 

của bên đó nhiều hơn. Bảng dưới đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.   

 

 

Số lượng đơn vị tham gia, theo kênh 

tham vấn 
Câu hỏi/nhận xét, theo loại tài liệu 

 

• 57 qua hội thảo hỏi đáp 

• 18 qua khảo sát 

• qua email trực tiếp đến ASC 

• 6 qua mẫu excel đóng góp ý kiến 

 

 

• 120 - CAR  

• 68 - RUoC 

• 160 - Bảng câu hỏi thí điểm  

 

Tổng: 85 Tổng: 348 

 

Bảng 1: Số lượng đơn vị tham gia vòng tham vấn cộng đồng về CAR / RUoC 

 

12 CAB được ASC công nhận đã tham gia tham vấn qua nhiều kênh khác nhau. Tại hội thảo 

hỏi đáp dành riêng cho CAB, tổng số nhân viên CAB tham dự là 35 người. Cơ quan công 

nhận được chỉ định cho ASC (ASI) cũng có mặt tại buổi hội thảo này. Việc tổ chức hội thảo 

hỏi đáp dành cho công chúng riêng và dành cho CAB riêng đã giúp CAB có thể đưa ra các 

câu hỏi mang tính kỹ thuật/chuyên môn hơn. Nội dung thuyết trình tại hai hình thức hội thảo 

là giống nhau. Đầu tiên, đơn vị tổ chức sẽ nêu tổng quan về nội dung trong tài liệu cần tham 

vấn, sau đó lần lượt trả lời câu hỏi hoặc làm rõ thắc mắc của những người tham dự. 

 

Trong khoảng thời gian tham vấn, đã có ba CAB thực hiện khảo sát online. Cơ quan công 

nhận ASI cũng đã hoàn tất mẫu excel đóng góp ý kiến, qua đó cung cấp nhiều đề xuất hữu 

ích để ASC có thể thiết kế yêu cầu một cách chặt chẽ và rõ ràng hơn. 

 

ASC đã tổ chức năm buổi đánh giá thí điểm cùng lúc với vòng tham vấn, tức là trong khoảng 

thời gian từ tháng 9 – tháng 10 năm 2021. Mục đích chính của buổi đánh giá thí điểm là xem 

xét liệu tài liệu CAR và RUoC đã đủ phù hợp để áp dụng cho các nhà máy sản xuất thức ăn 

chăn nuôi hay chưa; đồng thời xem xét các yêu cầu về mô hình cân bằng khối lượng và thẩm 

định chuyên sâu. Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi được thí điểm có quy mô khác nhau 

và hoạt động ở các khu vực khác nhau, nhưng đều có điểm chung là có cơ sở vật chất vừa 

và nhỏ. Lựa chọn này nhằm cung cấp thêm thông tin về các nhà máy nhỏ tại các quốc gia 

đang phát triển – vì chuỗi cung ứng của các nhà máy này không rõ ràng và cụ thể như chuỗi 

cung ứng của các nhà máy lớn (sản xuất và cung cấp thức ăn trực tiếp cho trại nuôi). 
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Việc đánh giá thí điểm được triển khai tại Ecuador (2), Mexico (1), Trung Quốc (1) và Nhật 

Bản (1). ASC dự định thí điểm thêm một nhà máy tại khu vực Đông Nam Á (Việt Nam) nhưng 

không thể do các quy định phòng chống dịch COVID. Bốn CAB độc lập đã tham gia vào buổi 

thí điểm. Sau buổi đánh giá, phản hồi của cả nhà máy và đánh giá viên đều được thu thập. 

Kết quả và thông tin có được từ buổi đánh giá thí điểm sẽ được xem xét để đưa vào bản dự 

thảo cuối cùng của tài liệu CAR và RUoC đi kèm với Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC.    

 

Hội thảo hỏi đáp dành cho công chúng của ASC thu hút 22 người tham dự. Những người 

tham dự đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, như nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy 

sản xuất thành phần thức ăn, trại nuôi, nhà máy chế biến, v.v. 

 

ASC cũng tổ chức thêm hai cuộc họp với hai nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn theo yêu 

cầu bên phía họ.   

 

Dưới đây là bảng thống kê số lượng cá nhân/tổ chức tham gia tham vấn (hội thảo hỏi đáp, 

buổi đánh giá thí điểm, email trực tiếp và mạng xã hội). 

 

2.1 Mạng xã hội và trang web ASC 

 
ASC đã gửi email cho 4.156 cá nhân/tổ chức đăng ký nhận email của ASC. Bộ phận truyền 

thông của ASC đã hướng dẫn trong email cách truy cập vào trang web dành cho vòng tham 

vấn cộng đồng về tài liệu CAR và RUoC đi kèm với Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC. Trang 

web cung cấp một đường link dẫn đến bảng khảo sát online và một đường link dẫn đến mẫu 

excel đóng góp ý kiến. ASC còn đăng tải hai đoạn video: một đoạn tóm tắt về nội dung của 

tài liệu cần tham vấn và quy trình tham vấn, một đoạn giới thiệu tổng quan về mô hình cân 

bằng khối lượng (mass balance) và phân loại nguyên liệu (segregation). ASC cũng đã cập 

nhật các câu hỏi nhận được qua hội thảo hỏi đáp.  

 

Các trang mạng xã hội (LinkedIn và Twitter) cũng được sử dụng như một kênh truyền thông 

ngay từ ngày đầu tham vấn. 

 

Nhóm các bên 

liên quan 

Số lượng 

đơn vị mà 

ASC đã gửi 

email 

Số lượng đơn 

vị phản 

hồi/tham gia 

hội thảo 

Số lượng đơn vị 

chia sẻ (hội 

thảo) 

Số lượng 

đơn vị tham 

gia thí điểm, 

khảo sát và 

mẫu excel 

Số lượng 

đơn vị chia 

sẻ (thí điểm, 

khảo sát và 

mẫu excel) 

CAB / ASI 43 35 61.5% 10 29.5% 

Đơn vị nuôi 

trồng (nhà máy 

sản xuất thức 

ăn chăn nuôi) 

18 15 26.5% 13 38% 
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Nhóm các bên 

liên quan 

Số lượng 

đơn vị mà 

ASC đã gửi 

email 

Số lượng đơn 

vị phản 

hồi/tham gia 

hội thảo 

Số lượng đơn vị 

chia sẻ (hội 

thảo) 

Số lượng 

đơn vị tham 

gia thí điểm, 

khảo sát và 

mẫu excel 

Số lượng 

đơn vị chia 

sẻ (thí điểm, 

khảo sát và 

mẫu excel) 

Đơn vị nuôi 

trồng (trại nuôi 

/ đơn vị chế 

biến) 

3128 4 7.0% 7 20.5% 

Đơn vị sản 

xuất thành 

phần thức ăn 

chăn nuôi 

2 0 0% 2 6% 

Khác (NGO, 

học giả, chủ sở 

hữu tiêu 

chuẩn)  

985 3  5% 2 6% 

TỔNG 4176 57 100% 34 100% 

 

Bảng 2: Số lượng và tỷ lệ đơn vị tham gia, theo nhóm các bên liên quan và theo kênh tham vấn 

 

2.2 Số lượng đơn vị tham gia dự kiến/thực tế 
 

Khi dự kiến số lượng đơn vị tham gia, ASC đã tính toán dựa trên các bên liên quan chính. 

Biểu đồ bên dưới cho biết số lượng đơn vị tham gia dự kiến và số lượng đơn vị tham gia thực 

tế. Có nhiều hình thức tham gia như khảo sát online, đóng góp ý kiến qua mẫu excel, hoặc 

tham gia buổi đánh giá thí điểm. 

 

Xét theo bảng bên dưới, thì tất cả bên liên quan chính, ngoại trừ đơn vị sản xuất thành phần 

thức ăn chăn nuôi, đều đáp ứng số lượng tham gia dự kiến. Chủ đề của vòng tham vấn lần 

này có tính kỹ thuật cao, và không phải là chủ đề chuyên môn của nhiều bên liên quan. Mặc 

dù số lượng đơn vị tham gia qua các kênh tham vấn (ví dụ: hội thảo) khá đông, nhưng một 

số bên liên quan có tỷ lệ tham gia rất hạn chế (ví dụ NGO, đơn vị sản xuất thành phần thức 

ăn chăn nuôi, trại nuôi). Dù vậy, như đã trình bày ở trên, những đơn vị sử dụng chính các tài 

liệu cần tham vấn (tức là nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và CAB) đã tham gia đầy đủ 

vòng tham vấn này. 
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Biểu đồ 1: Số lượng tham gia dự kiến và số lượng tham gia thực tế, theo nhóm các bên liên quan 
 

Nhóm các 
bên liên quan 

Số lượng 
đơn vị tham 
gia dự kiến 

Số lượng 
đơn vị tham 
gia khảo sát 
online 

Số lượng 
đơn vị đóng 
góp ý kiến 
qua mẫu 
excel 

Số lượng 
đơn vị tham 
gia buổi đánh 
giá thí điểm 

Tổn
g 

Đạt mục 
tiêu về số 
lượng đơn 
vị tham gia 

CAB / ASI 4-5 4 2 4 10 Có 

Nhà máy sản 
xuất thức ăn 
chăn nuôi 
(quy mô lớn) 

4-5 2 2 1 5 Có 

Nhà máy sản 
xuất thức ăn 
chăn nuôi 
(quy mô 
vừa/nhỏ) 

4-5 3 1 4 8 Có 

Trại nuôi/ đơn 
vị chế biến 

2-3 7 0 N/A 7 Có 

Đơn vị sản 
xuất thành 
phần thức ăn 
chăn nuôi 

3-5 1 1 N/A 2 Không 

Bảng 3: Số lượng đơn vị tham gia thực tế (thí điểm, khảo sát và mẫu excel) so với số lượng đơn vị tham 
gia dự kiến, theo lĩnh vực hoạt động  

4 4 4

2

3

10

5

8
7

2
0

2

4

6

8

10

12

CAB / ASI NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT THỨC ĂN 

CHĂN NUÔI 
(QUY MÔ LỚN)

NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT THỨC ĂN 

CHĂN NUÔI 
(QUY MÔ 

VỪA/NHỎ)

TRẠI 
NUÔI/ĐƠN VỊ 

CHẾ BIẾN

ĐƠN VỊ SẢN 
XUẤT THÀNH 
PHẦN THỨC 

ĂN CHĂN 
NUÔI

Số lượng phản hồi, theo lĩnh vực hoạt động

Số lượng tham gia dự kiến Số lượng tham gia thực tế
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Quốc gia 
Số lượng đơn vị tham 
gia thực tế 

Quốc gia 
Số lượng đơn vị 
tham gia thực tế 

Chile 4 Mexico 1 

Trung Quốc 2 Hà Lan 3 

Đan Mạch 1 Na Uy 2 

Ecuador 2 Thổ Nhĩ Kỳ 3 

Pháp 3 Không rõ 2 

Đức 1 Venezuela 1 

Hy Lạp 1 Thụy Sĩ 1 

Nhật Bản 2  

 

Bảng 4: Số lượng đơn vị tham gia (thí điểm, khảo sát và mẫu excel), theo khu vực  

2.3 Số lượng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tham gia, 

theo quốc gia 
 

Quốc gia Tổng 

Chile 2 

Ecuador 2 

Pháp 2 

Trung Quốc 1 

Hy Lạp 1 

Nhật Bản 1 

Mexico 1 

Na Uy 1 

 

Bảng 5: Số lượng phản hồi (thí điểm, khảo sát và mẫu excel online) nhận được từ tất cả nhà máy sản 
xuất thức ăn chăn nuôi, theo quốc gia. Lưu ý: Skretting đặt nhà máy tại Chile, Ecuador, Na Uy và Nhật 
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Bản. Tất cả nhà máy đều tham gia thí điểm. Nhưng để tránh gây khó hiểu cho người đọc, Skretting chỉ 
được tính duy nhất một lần (tính cho Ecuador).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2: Số lượng phản hồi nhận được từ tất cả nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, theo quốc gia 

3 Tóm tắt phản hồi 
 

Phản hồi nhận được từ nhiều nguồn, như đã được mô tả ở trên. 

 

Phản hồi nhận được từ cơ quan công nhận của ASC có giá trị tham khảo rất lớn, giúp ASC 

điều chỉnh lại các yêu cầu trong tiêu chuẩn để yêu cầu trở nên chặt chẽ và rõ ràng hơn. 

 

Phản hồi nhận được từ các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đã giúp ASC thực hiện một 

số điều chỉnh để yêu cầu trở nên rõ ràng và phù hợp hơn với tình hình thực tế tại nhà máy, 

đặc biệt các yêu cầu liên quan đến trách nhiệm nội bộ trong quy trình thẩm định chuyên sâu. 

Vui lòng tham khảo các chủ đề chính được liệt kê ở bảng bên dưới để biết thêm thông tin. 

 

Phản hồi nhận được từ bảng khảo sát online đã giúp ASC trả lời được các câu hỏi kỹ thuật 

về hướng tiếp cận của tiêu chuẩn, rằng liệu các phương án đưa ra có khả thi hay không. Ví 

dụ, liệu có nên đưa ra hai phương án cân bằng khối lượng không, hay chỉ một là đủ. Vui lòng 

xem thêm bảng bên dưới để biết thêm thông tin. 

 

Phản hồi nhận được cũng giúp ASC có thêm dữ liệu để xây dựng Sổ tay diễn giải thức ăn 

chăn nuôi – sổ tay nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị liên quan sử dụng tiêu chuẩn và RUoC.   

 

3.1 Phản hồi đầy đủ 
 

2 2 2

1 1 1 1 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Chile Ecuador Pháp Trung 
Quốc

Hy Lạp Nhật Bản Mexico Na Uy

Số lượng phản hồi của nhà máy sản xuất 
thức ăn chăn nuôi, theo quốc gia
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Để xem đầy đủ phản hồi, vui lòng tham khảo hai tài liệu: Phản hồi CAR & RUoC – bao gồm 

các nhận định của ASC với từng phản hồi, và khảo sát online CAR RUoC – mô tả tổng quát 

các câu hỏi khảo sát và câu trả lời của các đơn vị tham gia. 

 

3.2 Chủ đề chính 
 

Bảng dưới đây mô tả tổng quan các chủ đề chính được nêu ra trong vòng tham vấn cộng 

đồng.  

 

Chủ đề Tóm tắt phản hồi 
Nhận định của ASC/các 
bước tiếp theo 

Các trách nhiệm 
được giao cho 
thành viên ban 
quản lý của UoC  

Dựa trên phản hồi của các bên 

liên quan, ASC nhận thấy rằng, 

phần lớn đơn vị tham gia đều 

đồng ý thành viên ban quản lý 

phải chịu trách nhiệm giám sát 

các nhiệm vụ được nêu trong 

mục 4.1.2 của RUoC, nhưng 

đồng thời cũng cho rằng, thành 

viên này không phải chịu trách 

nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đó, 

ví dụ: cập nhật hồ sơ đánh giá 

năng lực của nhân viên thực hiện 

thẩm định, xem xét và ký báo cáo 

thẩm định, thực hiện các chương 

trình giám sát hậu đánh giá.  

Các nhiệm vụ này có thể được 

giao cho các vị trí khác, ví dụ: 

nhân viên bộ phận nhân sự hoặc 

quản lý chất lượng. 

ASC đã sửa mục 4.1.2. Các bước 

và hoạt động được yêu cầu trong 

mục này vẫn không thay đổi; tuy 

nhiên trách nhiệm thực hiện không 

còn chỉ giới hạn cho mỗi thành viên 

ban quản lý. 

Đơn vị có thể phân công nhiệm vụ 

cho các nhân viên khác, nhưng 

thành viên ban quản lý phải đảm 

bảo nhân viên đó hoàn thành nhiệm 

vụ. 

Các tiêu chí đánh 
giá năng lực đối 
với nhân viên 
chịu trách nhiệm 
đánh giá thẩm 
định chuyên sâu 
(DD) thông qua lộ 
trình 2: Đánh giá 
theo lĩnh vực 
hoạt 
động/ngành/nghề 
cá và lộ trình 3: 

ASC hiện quá khắt khe với các 

tiêu chí đánh giá năng lực đối với 

nhân viên chịu trách nhiệm đánh 

giá thẩm định chuyên sâu nói 

chung và đánh giá nghề cá nói 

riêng. 

Phụ lục 3 của Tiêu chuẩn thức ăn 

chăn nuôi ASC nêu rõ các bước 

đánh giá thẩm định chuyên sâu 

(DD) cần được thực hiện tại đơn vị 

sản xuất thành phần thức ăn chăn 

nuôi và đơn vị cung cấp nguyên liệu 

thô sơ cấp. Phụ lục 3 cũng mô tả 

các yếu tố rủi ro (về mặt pháp lý, xã 

hội và môi trường) cần được đánh 

giá. 
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Chủ đề Tóm tắt phản hồi 
Nhận định của ASC/các 
bước tiếp theo 

đánh giá về đơn 
vị sản xuất thành 
phần thức ăn 
chăn nuôi. 
 

Các rủi ro này được đánh giá qua 

nhiều bên liên quan, bao gồm đơn 

vị sản xuất nguyên liệu thô sơ cấp 

có nguồn gốc thực vật và đơn vị sản 

xuất nguyên liệu thô sơ cấp có 

nguồn gốc từ biển. 

Có bốn lộ trình được sử dụng để 

đảm bảo rủi ro đang ở mức thấp. 

Đối với lộ trình 1 – thẻ điểm rủi ro 

quốc gia và lộ trình 4 – chứng nhận, 

UoC không cần có trình độ năng lực 

kỹ thuật nhất định vì bản thân 

chứng nhân hoặc thẻ điểm quốc gia 

đã đủ khả năng xác định rủi ro. 

Nhưng để sử dụng lộ trình 2 – đánh 

giá theo lĩnh vực hoạt 

động/ngành/nghề cá và lộ trình 3 – 

đánh giá về đơn vị sản xuất thành 

phần thức ăn chăn nuôi, thì UoC 

cần có trình độ năng lực kỹ thuật 

nhất định và tương đương với khả 

năng của chứng nhận hoặc thẻ 

điểm quốc gia. Nhân viên đảm nhận 

nhiệm vụ này của UoC phải có đủ 

năng lực cần thiết để hiểu và nhận 

diện rủi ro (về mặt pháp lý, xã hội và 

môi trường) trong các lĩnh vực hoạt 

động cụ thể (tức là sản xuất nguyên 

liệu thô sơ cấp có nguồn gốc thực 

vật hoặc sản xuất nguyên liệu thô 

sơ cấp có nguồn gốc từ biển). 

ASC nhận thấy quy định này gây ra 

những khó khăn nhất định, cho nên 

đã thêm phương án cho phép UoC 

thuê ngoài các cá nhân/tổ chức 

đánh giá (ví dụ: tư vấn viên). 

ASC cũng mở rộng yêu cầu, cho 

phép đánh giá năng lực theo nhóm, 

chứ không chỉ mỗi cá nhân thực 

hiện đánh giá như trước. 
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Chủ đề Tóm tắt phản hồi 
Nhận định của ASC/các 
bước tiếp theo 

Để đảm bảo lộ trình 2 và lộ trình 3 
có năng lực tương đương lộ trình 1 
– thẻ điểm quốc gia và lộ trình 4 – 
chứng nhận, ASC có ý kiến rằng, 
các yêu cầu về năng lực cần được 
giữ nguyên. 

Các tiêu chí đánh 
giá năng lực đối 
với nhân viên 
chịu trách nhiệm 
đánh giá sức 
khỏe và an toàn.  

Yêu cầu nhân viên phải có bằng 

tốt nghiệp đại học và cao học về 

sức khỏe và an toàn là quá khắt 

khe. 

ASC chỉ yêu cầu bằng cao học 

trong trường hợp địa phương không 

có quy định cụ thể về trình độ tối 

thiểu. Nếu địa phương có quy định 

về trình độ tối thiểu, thì nhân viên 

chỉ cần đáp ứng quy định này.  

Yêu cầu về mô 
hình cân bằng 
khối lượng. 

Yêu cầu về mô hình cân bằng 

khối lượng quá phức tạp và khó 

hiểu. 

 

Cân bằng khối lượng (mass 

balance) là khái niệm mới đối với 

ASC và một số đơn vị tham gia. 

Các yêu cầu này đang trong quá 

trình xem xét và điều chỉnh từ ngữ 

để trở nên rõ ràng hơn. 

Bên cạnh đó, ASC sẽ bổ sung các 

yêu cầu liên quan đến mô hình cân 

bằng khối lượng vào Sổ tay diễn 

giải. 

Sổ tay sẽ có một mục dành riêng 

cho chủ đề này kèm hình ảnh minh 

họa, giúp làm rõ khái niệm và cung 

cấp một số ví dụ đơn giản về cách 

triển khai mô hình cân bằng khối 

lượng trong thực tế. Sổ tay diễn giải 

hiện đang trong quá trình hoàn 

thiện.  

Yêu cầu về mô 
hình cân bằng 
khối lượng. 

Xóa hai phương án dành cho mô 

hình cân bằng khối lượng. 

ASC có đặt ra một câu hỏi cho 

các bên tham vấn, đó là liệu có 

cần hai phương án cân bằng khối 

lượng không, hay chỉ một là đủ? 

Phương án A – Năm dương lịch 

ASC 

Qua khảo sát online, có một 

phương án được các bên liên quan 

ưa thích hơn, mặc dù cách biệt của 

hai phương án là không quá đáng 

kể (7 trên 13). 

Do đó, ASC đã quyết định loại đi 

phương án B – Cân bằng liên tục. 
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Phương án B – Cân bằng liên tục  

 

Phương án A – Năm dương lịch 

ASC cho phép nhà máy sản xuất 

thức ăn chăn nuôi triển khai mô 

hình linh hoạt hơn (đặc biệt khi 

chuỗi cung ứng có nhiều đặc điểm 

phức tạp) và phù hợp hơn với các 

quy định của Tiêu chuẩn thức ăn 

chăn nuôi. 

Sử dụng cùng 
lúc hai mô hình 
cân bằng khối 
lượng và phân 
loại nguyên liệu. 

ASC có đặt ra một câu hỏi cho 

các bên tham vấn, đó là liệu có 

nên cho phép sử dụng cùng lúc 

hai mô hình cân bằng khối lượng 

và phân loại nguyên liệu hay 

không? 

Đa số đơn vị tham gia (9 trên 13) 

ủng hộ phương án sử dụng hai mô 

hình cùng lúc. Do đó, ASC đã quyết 

định giữ lại phương án sử dụng hai 

mô hình cùng lúc trong các tài liệu 

công nhận. 

Làm rõ cách tiến 
hành xác minh 
hệ thống truy 
xuất nguồn gốc. 
 

Phản hồi nhận được từ các buổi 

đánh giá thí điểm cho thấy, nếu 

tài liệu làm rõ các khó khăn về 

công tác truy xuất nguồn gốc tại 

các cơ sở sử dụng mô hình phân 

loại nguyên liệu, thì đánh giá viên 

và nhân viên nhà máy có thể làm 

việc thuận lợi hơn. 

Nội bộ ASC cũng nhận ra vấn đề 

này. Sổ tay diễn giải ASC sẽ mô tả 

kỹ hơn chủ đề này, bằng cách tóm 

tắt các bước tiến hành xác minh 

truy xuất nguồn gốc. 

 

 

 

3.3 Các bước tiếp theo 
 

Các tài liệu này sẽ có hiệu lực sau sáu tháng phát hành. Trong khoảng thời gian đó, ASC sẽ 

cung cấp các khóa đào tạo cho CAB để CAB có thể xây dựng một hệ thống đánh giá phù hợp 

cho Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi ASC. 
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