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PHỤ LỤC VI.d

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CHĂN NUÔI (VietGAP CHĂN NUÔI)

1. Thông tin chung
 Tên khóa tập huấn: Chương trình quản lý chất lượng trong chăn nuôi (VietGAP chăn

nuôi).
 Thời gian tập huấn: 03 ngày
 Đối tượng học viên:

+ Sinh viên năm cuối ngành chăn nuôi, thú y hoặc các ngành tương đương.
+ Cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tại công đoạn sản xuất ban đầu của

các doanh nghiệp chế biến thịt.
+ Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu tập huấn kiến thức quản lý chất lượng trong chăn

nuôi theo VietGAP.

2. Thông tin giảng viên
Cán bộ của Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 có trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ phù hợp; có nhiều năm kinh nghiệm về hướng dẫn xây dựng chương trình quản lý
chất lượng cho chuỗi sản xuất nông sản; có kỹ năng, nghiệp vụ về tổ chức và điều hành lớp
học.
3. Mục tiêu khóa tập huấn

Khóa tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong
hoạt động quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường, an
toàn lao động trong công đoạn chăn nuôi.
a. Kiến thức

- Nắm được hệ thống các văn bản pháp lý, kỹ thuật liên quan lĩnh vực VietGAP chăn
nuôi.

- Các mối nguy về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn lao động, an toàn
môi trường trong chăn nuôi; nguồn gốc các mối nguy và cách thức phòng ngừa.

- Nắm vững các quy định của VietGAP chăn nuôi và biết cách xây dựng hệ thống tài
liệu cho cơ sở/nhóm hộ chăn nuôi theo VietGAP.

b. Kỹ năng
- Nhận diện và phân loại mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an

toàn môi trường, an toàn lao động trong quá trình chăn nuôi.
- Thiết lập các thủ tục, quy trình thực hiện VietGAP và các biểu mẫu ghi chép trong

quá trình nuôi.
- Tìm kiếm và sử dụng các tài liệu, văn bản pháp lý, kỹ thuật có liên quan.
- Làm việc nhóm hiệu quả.

4. Phương pháp tập huấn
- Giảng viên thuyết trình bài giảng (sử dụng máy chiếu);
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- Học viên làm bài tập thực hành theo nhóm với sự hướng dẫn của giảng viên;
- Học viên lần lượt trình bày bài tập nhóm sau mỗi phần lý thuyết;
- Giảng viên và học viên cùng thảo luận để hoàn thiện bài tập nhóm;
- Học viên làm bài kiểm tra cuối khóa.

5. Nội dung chương trình
a. Phần lý thuyết

- Giới thiệu các văn bản liên quan VietGAP chăn nuôi.
- Các mối nguy trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.
- Giới thiệu VietGAP chăn nuôi:

+ Lựa chọn địa điểm và bố trí mặt bằng;
+ Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi;
+ Con giống và quản lý giống;
+ Quản lý thức ăn, nước uống và nước vệ sinh;
+ Quản lý đàn gia súc, gia cầm;
+ Quản lý dịch bệnh và vệ sinh chăn nuôi;
+ Quản lý và sử dụng thuốc thú y;
+ Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường;
+ Kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác;
+ Quản lý nhân sự;
+ Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm;
+ Kiểm tra nội bộ;
+ Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

b. Phần thực hành
- Thực hành phân tích mối nguy về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn lao

động, an toàn môi trường trong chăn nuôi.
- Xây dựng cơ sở vật chất, quy trình chăn nuôi (một loại gia súc, gia cầm) theo

VietGAP.
- Xây dựng quy định về:
+ Quản lý dịch bệnh và vệ sinh chăn nuôi;
+ Khiếu nại và giải quyết khiếu nại;
+ Kiểm tra nội bộ.
- Các nhóm trình bày và thảo luận sau mỗi bài tập thực hành.

6. Cấp giấy chứng nhận
Học viên tham gia đầy đủ thời gian và đạt kết quả xếp loại từ trung bình trở lên được

cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.


