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Số lượng trang trại
chứng nhận ASC
cập nhật Aug-2022
Ở Việt nam đến Aug-2022:
+ 98 giấy chứng nhận tôm
+ 52 giấy chứng nhận cá tra/basa
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www.asc-aqua.org/news/certification-update/

Sản lượng
Chứng nhận ASC
đến Aug-2022

Tôm
Cá nhiệt đới
Hai mảnh vỏ

Cá tra
www.asc-aqua.org/news/certification-update/
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I. Đền bù cho rừng ngập mặn (RNM):
+ Ít nhất 50% diện tích ảnh hưởng

ASC, ASI, CABs sử dụng công cụ GIS như là
nguồn dữ liệu RNM quan trọng nhất.

I. Đền bù cho rừng ngập mặn:
+ Ít nhất 50% diện tích ảnh hưởng

Trong thực tế, có nhiều tình huống khác nhau về vấn đề rừng ngập mặn khi áp dụng chứng
nhận ASC:
- Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc mất rừng ngập mặn ở Việt Nam:
+ chuyển đổi đất rừng trồng thành đất nuôi thủy sản
TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP
+ ô nhiễm nguồn nước
NÀY ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC
+ xói mòn, biến đổi khí hậu
CABs CHẤP NHẬN

- Chuyển đổi các khu vực trồng cây đước không có chức năng rừng
+ khu đất chỉ là những lùm cây đước (cây ngập mặn)
- Các trang trại nằm trong quy hoạch được phê duyệt chính thức bởi quốc gia
+ Nhà nước có các kế hoạch khác về trồng mới & phục hồi diện tích rừng ngập mặn
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Việc cho phép trang trại nằm trong hệ sinh thái rừng ngập mặn* & các vùng đất
ngập nước tự nhiên
- Sau May-1999:

không

- Trước May-1999:

được phép
trang trại phải đền bù 50% hệ sinh thái bị ảnh hưởng

*hệ sinh thái rừng ngập mặn: bao gồm cả rừng đước nhân tạo được trồng
(theo ASC - QA0199)

Tiêu chuẩn không cho ngoại lệ cho các trường hợp mất rừng khác nhau Trước & Sau 1999
→ Mặc dù các thông tin này có thể lý giải thông qua phòng vấn cộng đồng địa phương, nhóm chuyên
gia BEIA hay Các cấp chính quyền (thậm chí có các dữ liệu văn bản từ chính Quyền)

Các khu vực cây
đước không có
chức năng rừng

I. Đền bù cho rừng ngập mặn:
+ Ít nhất 50% diện tích ảnh hưởng

Khu vực
này có thể
là cây đước
trồng nhân
tạo

I. Đền bù cho rừng ngập mặn:
+ Ít nhất 50% diện tích ảnh hưởng
Dữ liệu ngày 21-Dec-1999
Tình trạng RNM ở Việt Nam:
156,608 ha
+ RNM tự nhiên :
59,732 ha
38.1%
+ RNM trồng phục hồi:
96,876 ha
61.9%
(theo chương trình khảo sát của Chính phủ Việt Nam theo QĐ số 03/2001/QD/TTg và thông báo Jul/2001)

Dữ liệu năm 2017
Tình trạng RNM ở Việt Nam:

164,701 ha

(bảng 6 – thông báo khảo sát của BNNPTNT năm 2018)
→ Có sự mất rừng cục bộ tại các khu vực RNM, nhưng số liệu cho thấy không có hao hụt trên tổng diện
tích RNM ở Việt Nam trong thời gian 1999 – 2017. Điều này cho thấy tổng quan Quy hoạch của nhà nước
bảo vệ RNM vào những khu sinh thái tập trung, đồng bộ với Quy hoạch phát triển kinh tế.

Quyết định số 120/QD-TTg ngày 22-Jan-2015.
Quyết định này có mục tiêu là:
+ bảo vệ 310,695 ha rừng ven biển,
+ phục hồi 9,602ha rừng suy thoái
+ Tái trồng 46,058ha rừng
(trong đó bao gồm 29,500ha RNM)
→ Kết quả thực hiện được báo cáo năm 2017:
+ 42 dự án trồng rừng đã được phê duyệt
+ Trong đó có 89,000 ha RNM đã được trồng phục hồi

Cho thấy Quy hoạch đồng bộ của Chính phủ
được đi kèm với
Kế hoạch quốc gia về phục hồi RNM

→ Những dữ liệu này được
trang trại cung cấp
NHƯNG chứng không được CABs chấp nhận.

I. Đền bù cho rừng ngập mặn:
+ Ít nhất 50% diện tích ảnh hưởng
Những đề xuất chính:
Cần có thêm những lựa chọn tuân thủ
- Các khu vực trồng đước (cây ngập mặn)
không có chức năng rừng, vùng đất cây không
phát triển được và những khu vực trồng cây
đước nhân tạo (nằm ngoài các khu vực quy
hoạch bảo tồn của quốc gia) có thể được
chuyển đổi sang đất nuôi trồng thủy sản cả
trước & sau tháng May-1999.
- Dữ liệu về phục hồi RNM quốc gia có thể
được chấp nhận phù hợp khi trang trại nằm
trong khu vực được quy hoạch nuôi thủy sản
chính thức theo Quyết định Quy hoạch cấp
tỉnh.

II. Sử dụng kháng sinh trong trang trại tôm:
+ Yêu cầu chứng nhận CoC
Tiêu chuẩn ASC Tôm KHÔNG
cho sử dụng kháng sinh
trong sản phẩm ASC.
Trang trại vẫn được chứng nhận.
Nhưng trang trại sẽ cần Chứng
nhận ASC CoC ở mức độ trang
trại cho hoạt động Nuôi thủy sản

Yêu cầu này CHỈ áp dụng
trong tiêu chuẩn ASC shrimp
standard.
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+ Yêu cầu chứng nhận CoC

Nhu cầu

Hai SỰ THẬT trong trang trại chứng nhận ASC tôm

+ Giáp xác là nhóm đặc biệt mà không thể sử
dụng vắc-xin. Do đó điều trị là một hành động
cần thiết nhằm bảo vệ anh sinh vật nuôi, nó
cũng giảm đáng kể tỷ lệ chết của đàn.

+ Cả quốc gia sản xuất & quốc gia nhập khẩu
đều cho phép sử dụng kháng sinh theo những
điều kiện kiểm soát được quy định bởi luật.
+ Khi dịch bệnh bùng phát, việc điều trị giúp
bảo vệ vụ mùa và qua đó bảo vệ khoản đầu tư
của nông dân.

Thử thách

+ Để điều trị cho tôm nuôi bằng thuốc
kháng sinh, trang trại phải gánh chi phí cho
chứng nhận ASC CoC. (bao gồm chi phí tư
vấn, phí chứng nhận và nguồn lực con
người để duy trì hệ thống CoC). Đặc biệt,
đối với nông hộ, việc lấy được chứng nhận
ASC CoC gần như là không khả thi.

+ Thậm chí khi trang trại không dùng sản
phẩm có điều trị dưới dạng chứng nhận
ASC, CABs vẫn có thể ra quyết định đình chỉ
giấy nếu như phát hiện bằng chứng trại có
sử dụng kháng sinh mà không có CoC.

II. Sử dụng kháng sinh trong trang trại tôm:
+ Yêu cầu chứng nhận CoC
Câu hỏi thường xuyên mà CABs
nhận được từ nhà sản xuất:
+ Tại sao các loài khác tham gia
chứng nhận ASC được sử dụng
kháng sinh còn tôm lại không được?
+ Tại sao Chứng nhận Tôm ASC phải
có chứng nhận CoC certification khi
sử dụng kháng sinh?

+ Các trang trại có rủi ro khác nhau,
tại sao công cụ phân tích rủi ro của
ASC như đề cập trong ASC CAR
không được đơn thuần áp dụng
trong trường hợp chứng nhận Tôm?
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II. Sử dụng kháng sinh trong trang trại tôm:
+ Yêu cầu chứng nhận CoC
Các đề xuất:
+ Chứng nhận ASC tôm cho phép nhà sản xuất áp
dụng các điều trị với điều kiện tương tự như các
tiêu chuẩn loài khác của ASC.
+ Hệ thống truy xuất của trang trại tôm có thể
được đánh giá rủi ro & chấp nhận bởi CABs thông
qua cuộc đánh giá ASC trang trại thay vì yêu cầu
chứng nhận ASC CoC.

Các khó khăn khác của nhà sản xuất khi áp
dụng chứng nhận ASC trang trai:

Môi trường

Operational

Đền bù cho rừng ngập mặn:
+ Ít nhất 50% diện tích ảnh hưởng

Sử dụng kháng sinh trong trang trại tôm:
+ Yêu cầu chứng nhận CoC

Vùng đệm:
+ 100m – bờ biển
+ 25m – thủy vực sông

Tỷ lệ sống / chết:
+ max. 20% MR – cá tra
+ min. 25% SR – tôm quảng canh

Phân tích nước ngầm:
+ phân tích độ dẫn điện của nước

Giám sát thu hoạch:
+ Thu hoạch tại IA/RA – chu kỳ ngắn
+ thu hoạch 1 lần/3 năm – chu kỳ dài

Phân tích đất xung quanh:
+ phân tích độ dẫn điện của đất

Thành phần thức ăn:
+ dữ liệu phải sẵn có tại ngày đánh giá
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