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có sự cho phép trước của Red de Agricultura Sostenible, AC 
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trong bản dịch không mang tính ràng 

buộc và không có hiệu lực đối với mục 

đích kiểm toán hoặc chứng nhận. 
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SAN Standard Sứ mệnh Tầm nhìn Lý thuyết Thay đổi 
 

 

 

 
Sứ mệnh SAN  
Trở thành mạng lưới toàn cầu chuyển đổi nền nông nghiệp thành hoạt động bền vững. 

 

 
Tầm nhìn SAN 
Một thế giới mà nông nghiệp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững. 

 

 
Lý thuyết về Thay đổi của SAN 
Lý thuyết Thay đổi của SAN giải thích các mục tiêu và kết quả cụ thể của Hệ thống Chứng nhận SAN / 
Rainforest Alliance. Lý thuyết Thay đổi làm rõ làm thế nào SAN và các thành viên đạt được sứ mệnh SAN 
thông qua việc thực hiện các hoạt động và chiến lược khác nhau. Đồng thời cung cấp một khuôn khổ  giám 
sát, đánh giá và báo cáo về những ảnh hưởng của việc áp dụng Tiêu chuẩn SAN. 

Quá trình thiết lập tiêu chuẩn dựa trên Lý thuyết Thay đổi để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của tiêu 
chuẩn đóng góp vào các kết quả chính. 

Trong khuôn khổ Lý thuyết Thay đổi, các chiến lược hỗ trợ góp phần cải thiện phương thức canh tác, hệ 
thống quản lý và kiến thức của nông dân. Những hoạt động này góp phần cải thiện việc bảo tồn đa dạng 
sinh học và tài nguyên thiên nhiên, năng suất và khả năng phục hồi của nông trại 1, sinh kế của nông dân, 
công nhân và gia đình họ. 

Khi những lợi ích về tính bền vững này được mở rộng qua nhiều nông trại, đồng bộ với hoạt động của các đối 
tác và các bên liên quan khác, tác động rộng lớn hơn của SAN trong việc tạo ra và duy trì  bền vững, mang lại 
lợi thế cho cảnh quan nông thôn. 

Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của SAN thừa nhận những thách thức  đặt ra từ biến đổi khí hậu và tìm 
cách giải quyết những thách thức này bằng cách tích cực thúc đẩy Khí hậu Thông minh Nông nghiệp2 và cải 
thiện khả năng phục hồi của nông trại và cộng đồng nông nghiệp. Điều này được thực hiện bằng cách bảo vệ 
các hệ sinh thái bản địa và đa dạng sinh học tại nông trại, tránh phá rừng, duy trì độ phì đất, duy trì tài 
nguyên nước bền vững và hướng dẫn nông dân lựa chọn và áp dụng các loại cây trồng thích ứng khí hậu và 
thực hành canh tác thông minh. 

Thêm vào đó, tiêu chuẩn SAN nhằm giảm phát thải khí nhà kính của nông nghiệp liên quan đến việc sử dụng 
năng lượng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và khí mê-tan - trong khi duy trì hoặc tăng cường trữ lượng 
carbon trong đất, rừng và các thảm thực vật khác. Như vậy, tiêu chuẩn SAN thúc đẩy cả ba trụ cột của nông 
nghiệp thông minh với khí hậu: 1) tăng năng suất và thu nhập nông nghiệp bền vững; 2) thích nghi và xây 
dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; và 3) giảm hoặc loại bỏ khí thải nhà kính, nếu có thể. 

Để biết thêm chi tiết về Lý thuyết Thay đổi của SAN, vui lòng truy cập: http://san.ag/web/theory-of-change/. 
 

 

1 Năng lực của hệ thống, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân để ngăn chặn, giảm thiểu hoặc đối phó với nguy cơ và phục hồi từ thay đổi đột ngột. Một hệ thống làm giảm 
nhẹ ít bị tổn thương trước những thay đổi đột ngột theo thời gian và có thể phục hồi từ chúng. 

2 Cách tiếp cận để phát triển các điều kiện kỹ thuật, chính sách và đầu tư để đạt được phát triển nông nghiệp bền vững vì an ninh lương thực trong điều kiện khí hậu thay 
đổi. Nó bao gồm ba trụ cột chính: 1) tăng năng suất nông nghiệp bền vững và thu nhập; 2) thích nghi và xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; 3) Giảm và / 
hoặc loại bỏ khí thải nhà kính, nếu có thể (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc). 

http://san.ag/web/theory-of-change/
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SAN Standard Phạm vi và ngày ràng buột 

 

 

Ngày Ràng buộc và Tài liệu áp 
dụng Kiểm toán 
 
Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững 
SAN năm 2017 và 2017 Danh sách 
SAN về Quản lý Thuốc bảo vệ thực 
vật bắt buộc đối với các cuộc kiểm 
toán diễn ra vào hoặc sau ngày  1 
tháng 7 năm 2017 đối với hoạt động 
chuẩn bị chứng nhận mới và các hoạt 
động hiện đang được chứng nhận 
dựa trên: 

 • 2010 SAN Tiêu chuẩn 
nông nghiệp bền vững 

• 2011 SAN  Danh mục thuốc bảo 
vệ thực vật cấm 

• 2011 SAN Tiêu chuẩn Chứng 
nhận nhóm 

• 2010 SAN Tiêu chuẩn 

Hệ thống sản xuất gia 

súc bền vững 

Ngoài Tiêu chuẩn nông nghiệp bền 
vững SAN năm 2017 và  Danh sách 
SAN về Quản lý Thuốc bảo vệ thực 
vật, Quy tắc Chứng nhận SAN năm 
2017 bao gồm các điều kiện chi 
tiết để chứng nhận các nông trại 
trồng trọt, chăn nuôi và quản lý 
nhóm. 
 
 

 
 
 

Phạm vi 
Tiêu chuẩn Nông nghiệp bền vững SAN năm 2017 áp dụng cho các hệ 
thống sản xuất cây trồng và gia súc trên toàn thế giới. Phạm vi của giấy 
chứng nhận SAN bao gồm tất cả các loại cây trồng và sản phẩm gia súc 
được sản xuất dựa trên giới hạn của nông trại với trọng tâm là cây trồng 
và / hoặc các sản phẩm của hệ thống sản xuất được thương mại hóa 
hoặc dự định để thương mại hoá với các yêu cầu được chứng nhận của 
Rainforest Alliance. 

Phạm vi kiểm toán cho các nông trại (bao gồm cả các nông trại được 
chứng nhận dưới giấy chứng nhận quản lý nhóm nhóm) bao gồm toàn bộ 
lãnh thổ địa lý trong khuôn khổ các ranh giới của nông trại và tất cả các 
nguồn lực tự nhiên, con người và kinh tế, cơ sở hạ tầng và các thông tin 
hành chính và quản lý thích hợp, bao gồm: 

• Khu vực sử dụng cho sản xuất cây trồng, vật nuôi, đất bỏ hoang và các 
hệ sinh thái tự nhiên; 

• Cơ sở hạ tầng nông trại và các khu vực khác của hoạt động con người, 
như đường xá, cơ sở hạ tầng hành chính, điểm thu mua, các đơn vị 
chế biến và đóng gói, các kho chứa và nhà ở cho người lao động; 

• Tất cả người lao động và các thành viên trong gia đình họ sống trong 
nông trại tạm thời hoặc vĩnh viễn; 

• Tài liệu liên quan đến quản lý xã hội, nông nghiệp và môi trường. 

Phạm vi kiểm toán đối với nhà quản lý nhóm bao gồm: 

• Cơ sở hạ tầng do người quản lý nhóm sở hữu và các khu vực hoạt 
động của con người  trực tiếp liên quan đến quản lý chứng nhận của 
nhà quản l{ nhóm như đường xá, cơ sở hạ tầng hành chính, điểm thu  
gom, cơ sở chế biến và đóng gói, và nhà ở công nhân; 

• Tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý nội bộ của các thành viên nhóm. 

Ngoài phạm vi sản xuất, các hoạt động, cơ sở hạ tầng và những người trong các 
nông trại, phạm vi chứng nhận cũng đề cập đến các hoạt động nhất định và các 
tác động tiềm năng xảy ra bên ngoài ranh giới của nông trại, ví dụ như mối quan 
hệ với cộng đồng địa phương, sự quan tâm về tầm quan trọng các khu vực khu 
bảo tồn và các hoạt động phi- nông nghiệp nhất định của các nhà cung cấp dịch 
vụ nông trại. 

Quy tắc Chứng nhận SAN năm 2017 bao gồm thêm chi tiết về phạm vi 
của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của SAN.
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SAN Standard Cấu trúc Tiêu chuẩn 
 

 

 
 
 

Cấu trúc Tiêu chuẩn 
Các nguyên tắc Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững được tổ chức thành bốn lĩnh vực kết quả theo Nguyên lý 
Thay đổi của SAN / Rainforest Alliance (http://san.ag/web/theory-of-change/) cộng với lĩnh vực thứ 5 về 
phạm vi chứng nhận gia súc: 

• Nguyên tắc 1: Hệ thống Lập kế hoạch và  Quản lý hiệu quả 
 Nguyên tắc này thúc đẩy khu vực kết quả "Năng suất và khả năng sinh lợi của nông trại" và cũng hỗ 
trợ việc cung cấp tất cả các lĩnh vực khác (bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, 
cải thiện cuộc sống và sức khoẻ con người). Bao gồm một phần yêu cầu đối với quản lý thành viên 
nhóm. 

•  Nguyên tắc 2: Bảo tồn Đa dạng sinh học 

• Nguyên tắc 3: Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên 

• Nguyên tắc 4: Cải thiện Sinh kế và An sinh con người 

• Nguyên tắc 5: Sản xuất Gia súc Bền vững (chỉ áp dụng cho phạm vi chứng nhận gia súc). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Nguyên tắc SAN là bộ các tiêu chí có liên quan theo chủ đề được thiết kế để đạt được một bộ kết quả cụ thể. 
 Bộ kết quả này được giải thích trong phần giới thiệu từng nguyên tắc. 

Vai trò của Thuật ngữ và Định nghĩa 
Trong suốt bộ tiêu chuẩn, các thuật ngữ được gạch chân mang một định nghĩa SAN cụ thể, được cung cấp trong 
phần Thuật ngữ và Định nghĩa của tiêu chuẩn này. Những định nghĩa này là các yếu tố ràng buộc các tiêu chí. 
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SAN Standard Tiêu chí và Quy tắc Thực hiện 
 

 

 
 
 

Thực hiện Tiêu chí và Quy tắc   
 
Tiêu chí thực hiện của Tiêu chuẩn SAN bao gồm hai loại - mỗi loại có các quy tắc riêng: 
1) Các Tiêu chí Chủ chốt; và 2) Các Tiêu chí Cải thiện Liên tục. 

 

 
 

Quy tắc Tuân thủ các Tiêu chí chủ chốt 
 
Bô tiêu chuẩn bao gồm 37 Tiêu chí Chủ chốt, trong tổng số 119 tiêu chí dành cho cây trồng trên nông trại. 
Các nông trại và nhà quản lý nhóm yêu cầu tuân thủ toàn bô tiêu chí chủ chốt như là điều kiện tiên quyết để 
chứng nhận để duy trì chứng nhận của họ. 

Có một số tiêu chí chủ chốt áp dụng đối với nông hộ nhỏ, cộng thêm sáu Tiêu chí chủ chốt dành cho nông 
trai chăn nuôi bò, và hai tiêu chí dành cho nhà quản lý nhóm. 

Tiêu chí chủ chốt thiết lập nền tảng cơ bản và đảm bảo chất lượng cho các nông  trại chứng nhận và các  
nhóm sản xuất. Các tiêu chí chủ chốt bao gồm các vấn đề về môi trường, xã hội và lao động có mức độ ưu 
tiên và có nguy cơ cao nhất. Tất cả các tiêu chí được xác định bằng một dãy số của nguyên tắc và tiêu chí 
(ví dụ, Tiêu chí 1.2 là tiêu chí thứ hai liên quan đến Nguyên tắc 1). Các tiêu chí chủ chốt được xây dựng 
trong cấu trúc hai cột: cột bên trái chỉ số tiêu chí và cột bên phải nội dung tiêu chí. Nội dung của mỗi cột 
xác định trong bảng sau: 

 
 

 Tiêu chí  

Tiêu chí Chủ chốt Số. • Các yêu cầu cụ thể của điều khoản, áp dụng cho tất cả các loại cây trồng và quốc gia. 
•  Xác định cơ sở đánh giá sự phù hợp trong quá trình kiểm toán. 

 

 
 

Mỗi Tiêu chí Chủ chốt được đánh giá như sau: 
 
 

Hiện trạng Tuân thủ  Điều kiện  

 

Tuân thủ  
 

Tổ chức được kiểm toán đáp ứng các tiêu chuẩn của điều khoản được nêu trong cột bên phải. 

 

Không- Tuân thủ (NC)  Đơn vi đã kiểm toán không đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần các nôi dung yêu cầu của tiêu 
chí được nêu trong cột bên phải. 

 

Không Áp dụng (N/A) 
 

Chủ thể trong tiêu chí không áp dung trong phạm vi kiểm toán. 
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Danh sách các Tiêu chí Chủ chốt của SAN 
Danh sách dưới đây chứa tất cả 45 tiêu chí  chủ chốt (37 đối với  nông trại  nông nghiệp + 2 đối với quản lý 
nhóm + 6 đối với trang trại chăn nuôi gia súc) của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững SAN năm 2017: 

 

Số. Tiêu chí Chủ chốt 

1.1 Đánh giá sơ bộ nông trại 

1.2 Sản phẩm bán ra không vượt quá số lượng thu hoạch 

1.3 Ngăn ngừa việc trộn sản phẩm được chứng nhận với sản phẩm không- chứng nhận 

1.4 Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội (ESIA) đối với việc chuyển đổi đất đai / cơ sở hạ tầng mới trên nông trại 

 
1.5 

 
Các nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn và giám sát theo dõi để tuân thủ các Tiêu chí Chủ chốt của SAN 

 

1.6 
 

Cam kết đối với công tác quản lý việc thực hiện Tiêu chuẩn SAN và tuân thủ pháp luật 

  CHỈ DÀNH CHO CHỨNG NHẬN NHÀ QUẢN LÝ NHÓM : 

1.13 Ghi chép toàn bộ các thành viên tham gia 

1.14 Sự tuân thủ của thành viên đối với Tiêu chuẩn SAN 

 

 
2.1 Không phá hủy các Khu Bảo tồn có Giá trị cao sau tháng 11 2005 

 
2.2 Không chuyển đổi rừng và các hệ sinh thái tự nhiên khác trong năm năm trước đó hoặc sau tháng 12014 

 
2.3 Không gây ảnh hưởng xấu đến các khu vực được bảo vệ 

 
2.4 Không săn bắn 

3.1 Nước thải từ hoạt động chế biến đạt được các thông số chất lượng 

3.2 Nước thải không xả thải ra hệ sinh thái dưới nước 

3.3 Xây dựng và thực hiện kế hoạch Quản lý Dịch hại tổng hợp (IPM) 

3.4 Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm của SAN và chỉ áp dụng đối với thuốc bảo vệ thực vật đã đăng k{ hợp pháps 

3.5 Điều kiện khử trùng trên không 

3.6 Các cây trồng đươc chứng nhận SAN không chứa GMOs 

3.7 Không sử dụng nước thải của con người trong các hoạt động sản xuất hoặc chế biến 

4.1 Không cưỡng bức lao động 

4.2 Không đối  xử ngược đãi công nhân; Không quấy rối tình dục 
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Số. Tiêu chí Chủ chốt  

4.3 
 
4.4 

 
4.5 

 
4.6 

 
4.7 

 
4.8 

 
4.9 

 
4.10 

 
4.11 

 
4.12 

 
4.13 

 
4.14 

 
4.15 

 
4.16 

 
4.17 

 
4.18 

 
4.19 

 
4.20 

Không phân biệt đối xử 
 
Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể 

Thanh toán tiền lương tối thiểu 

Không có bất kz hình thức tồi tệ nào trong sử dụng lao động trẻ em  
 
Không ký hợp đồng lao động trẻ em (dưới 15 tuổi) và điều kiện làm việc cho lao động vị thành niên (15-17 tuổi) 

Không tránh thanh toán các khoản trợ cấp 

Cơ chế giải quyết khiếu nại cho người lao động 
 
48 giờ làm việc thường xuyên và một ngày nghỉ mỗi tuần 

Quy định về làm thêm giờ  

Tiếp cận nước uống 

Điều kiện cơ bản về nhà ở 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch An toàn sức khoẻ và Nghề nghiệp  

Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) 

Tập huấn về rủi ro đối với thuốc vật  bảo vệ thực cho người xử lý   
 
Tất cả người xử lý thuốc bảo vệ thực vật sử dụng các tiện nghi tắm sau khi áp dụng  

Tránh phân công các công việc nguy cơ rủi ro cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú  

 Quyền sử dụng đất hợp pháp 

Quyền Thỏa thuận Tự do, Trước và Thông tin (FPIC) 

 
 
 

5.1 

CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI PHẠM VI CHỨNG NHẬN NÔNG TRẠI CHĂN NUÔI : 

Được chăn nuôi tối thiểu 6 tháng ở các trại nuôi chứng nhận; Điều kiện khác áp dụng trong đời sống của gia súc 

5.2   Hồ sơ định dạng gia súc 

5.3  Cấm động vật nhân bản 

5.4 Không ngược đãi gia súc  

5.5 Không cho gia súc ăn các chất cấm 

5.6 Không sử dụng các chất hóa học cấm sử dụng đối với gia súc  
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Hệ thống Cải thiện Liên tục 
Hệ thống Cải thiện Liên tục của SAN định nghĩa tiến độ phát triển trình tự của hoạt động bền vững trong 
giai đoạn sáu năm bắt đầu với kiểm toán chứng nhận đầu tiên. Hệ thống mới thừa nhận rằng tính bền 
vững là một hướng đi, một quá trình xuyên suốt theo thời gian, chứ không phải là điểm đến cuối cùng. 

Để tiếp tục duy trì chứng nhận, các nông trại và các nhà quản lý nhóm phải chứng minh mức độ tuân thủ 
các tiêu chuẩn cải thiện liên tục ngày càng đạt ở mức độ cao hơn theo thời gian. 

Hệ thống mới đánh giá nông trại theo cấp độ thực hiện các thực hành bền vững tốt, từ 'Tốt' (Cấp độ C) sang 
'Tốt hơn' (Cấp độ B) thành 'Tốt nhất' (Cấp độ A): 

 

 

 
 

 
Hệ thống Cải thiện Liên tục SAN đảm bảo rằng các hoạt động chứng nhận đạt được các mức độ kết quả công 
việc cụ thể trong khuôn khổ linh hoạt nhằm thúc đẩy và hỗ trợ bối cảnh hành động mang tính nhạy cảm theo 
hướng làm tăng tính bền vững. 

Hệ thống Cải thiện Liên tục chứa các tiêu chí định hướng xung quanh các lĩnh vực sau: 
 

1.  Hệ thống lập kế hoạch và quản lý hiệu quả 

2.Thảm thực vật bản địa 

3. Quản l{ động vật hoang dã 

4. Bảo tồn và quản l{ đất  

5. Bảo tồn nguồn nước 

 6. Chất lượng nước  

7. Quản lý dịch hại tổng hợp  

8. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

9. Quản lý chất thải 

10. Năng lượng và khí thải nhà kính 

11.Điều kiện lao động và tiền công 

12. Mức lương sống - nhu cầu thiết yếu cho người lao 
động và gia đình họ 

13. An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp 

14.  Quan hệ cộng đồng

Cải thiện Liên tục 
improvement 

Tiêu chí Chủ chốt Cấpđộ C  
C 

Cấpđộ B Cấpđộ A 

Năm0 Năm3 Năm6 
 



SAN Standard Hệ thống Cải thiện Liên tục 

11 

 

 

 
 
 

Bên cạnh mười bốn lĩnh vực cải thiện liên tục này áp dụng cho các nông trại bền vững, có thêm một lĩnh vực 
cải thiện liên tục liên quan đến quản lý nhóm hiệu quả (công tác Quản lý của nhà Quản l{ Nhóm đối với Thành 
viên hỗ trợ: chỉ trong phạm vị chứng nhận nhóm) và một lĩnh vực cải thiện liên tục liên quan đến sản xuất gia 
súc bền vững (chỉ trong phạm vi chứng nhận trang trại gia súc). 

Tiêu chí cải thiện liên tục được xây dựng trong cấu trúc ba cột. Cột bên trái biểu thị kết quả thực hiện  (Cấp C, 
Cấp B, hoặc Cấp A), cột trung tâm cho biết số tiêu chí và cột bên phải chứa nội dụng của tiêu chí đó. Nội dung 
của từng cột được xác định trong bảng sau: 

 

 

Cấp độ Thực hiện  Số. Tiêu chí Cải thiện Liên tục  

Cấp độ      C 
B 
A 

1.9 
1.10 
1.11 

• Các yêu cầu cụ thể (hệ thống quản lý, thực hành, và / hoặc kết quả) của tiêu chí , áp dụng cho tất cả 
các loại cây trồng và các quốc gia trừ khi có ghi chú 

 
• Xác định cơ sở để đánh giá sự phù hợp trong quá trình kiểm toán. 

 
Mỗi tiêu chí cải thiện liên tục được đánh giá như sau: 

 

 

Hiện trạng Tuân thủ  Điều kiện  

 

Sự phù hợp  Đơn vị được kiểm toán đáp ứng các điều khoản của tiêu chí 

ơn vị  đã kiểm toán đáp ứng các điều khoản của tiêu chí.  
Không-phù hợp (NC) 

 Đơn vị được kiểm toán không đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần các điều khoản 
của tiêu chí. 

 

Không áp dụng (N / A)  Đối tượng đánh giá không có trong phạm vi kiểm  toán 
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Criteria 

 

 

 
 
 

Quy tắc Tuân thủ các Tiêu chí Cải thiện Liên tục 

Để hỗ trợ các nông trại đạt được tiến trình cải thiện liên tục, Hệ thống Cải thiện Liên tục SAN bao gồm cơ 
chế tuân thủ tỷ lệ phần trăm tối thiểu trong ba bước và cơ chế hành động cải thiện mà cán bộ kiểm toán 
xác định bất kz thiếu sót nào trong quá trình thực hiện chương trình bền vững là do không-tuân thủ, và 
các nhà sản xuất biết cách khắc phục những lỗi này qua hành động cải thiện: 

• Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững SAN năm 2017 định nghĩa ngưỡng thực hiện công việc tối thiểu 
cho mỗi cấp độ thực hiện C hoặc B. Tỷ lệ tuân thủ tối thiểu ba bước (xem bảng dưới đây để biết thêm 
chi tiết): 

• 50% cho chu kz kiểm toán đầu tiên được áp dụng (Mức C theo năm 0, Cấp B cho năm thứ 3) và trở đi. 

• 90% của chu kz kiểm toán chứng nhận thứ hai áp dụng (Cấp C cho năm thứ 3, Cấp B cho năm thứ 6) 
và trở đi. 

• Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chí cải thiện liên tục của Cấp C và Cấp B theo thời gian, 
hành động cải thiện cho các lỗi không- phù hợp được xác định với một khung thời gian tuân thủ 
được xác định cụ thể. Kiểm toán viên đánh giá việc thực hiện các hoạt động cải thiện này qua 
các cuộc kiểm tra giám sát. 

Bảng dưới đây xác định các quy tắc thực hiện và tỷ lệ tuân thủ tối thiểu cho mỗi cấp độ thực hiện và từng 
năm trong hệ thống cải thiện liên tục SAN chi tiết. 

 
 

Năm 
 

Quy tắc Thực hiện Chung  
 

Tỷ lệ phần trăm tuân thủ tối thiểu 

Cấp độ  C Cấp độ  B Cấp độ  A 

 
Chứng nhận 

Kiểm Toán Chu 
kz 1 

(Năm 0) 

 
· Tuân thủ tất cả các Tiêu chí Chủ chốt 

·Đạt được tiến độ tuân thủ đáng kể cho các 
Tiêu chí Cấp C 

 
50% của 
tất cả các 
Tiêu chí 

Cấp độ C 
áp dụng 

 
x 

 
x 

 
 

Chứng nhận 
Kiểm Toán chu kz  

2 
(Năm 3) 

 

 

 
·Tuân thủ tất cả các Tiêu chí Chủ chốt 

·Tuân thủ nâng lên cao Tiêu chí Cấp độ C 

·Đạt được tiến bộ đáng kể về các Tiêu chí 
Cấp độ B 

 

 
90% của 
tất cả các 
Tiêu chí 

Cấp độ C 
áp dụng 

 

 
50% của 
tất cả các 
Tiêu chí 

Cấp độ B 
áp dụng 

 

 
x 

 

 
Chứng nhận Kiểm 
Toán chu kz thứ 3 

(Năm  6)  v à  
t r ở v ề  s a u  

 

 
· Tuân thủ tất cả các Tiêu chí Chủ chốt 

·Tuân thủ nâng lên cao Tiêu chí Cấp độ C 
và Cấp độ B 

·Đạt được tiến bộ đáng kể về các Tiêu chí 

Cấp độ B 

 

 
90% của 
tất cả các 
Tiêu chí 

Cấp độ C 
áp dụng 

 

 
90% của 
tất cả các 
Tiêu chí 

Cấp độ B 
áp dụng 

 

 
50% của 
tất cả các 
Tiêu chí 

Cấp độ A 
áp dụng 
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• 

 
 
 

Khả năng ÁP dụng cho Nông trại, Quản lý nhóm và Hộ sản xuất nhỏ 
Các tiêu chí của Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững năm 2017 có thể thực hiện theo nhiều hình thức và quy 
mô nông trại, nông trại nộp đơn đề nghị chứng nhận hoặc là trở thành thành viên của một nhóm nhà sản 
xuất. 

Trách nhiệm tuân thủ tiêu chuẩn này nằm trong phạm vi: 

• Quản l{ nhóm là người nộp đơn hoặc tổ chức được chứng nhận sở hữu giấy chứng nhận cho nông trại đơn lẻ; 
hoặc là 

• Các quản lý nhóm làm chủ thể có trách nhiệm về tuân thủ của các thành viên nhóm và các nông 
trại thành viên tạo thành một phần của phạm vi giấy chứng nhận SAN. 

Khả năng áp dụng các tiêu chí của tiêu chuẩn này được hướng tới bốn chủ đề sau, theo tổ chức chịu trách 
nhiệm thực hiện các tiêu chí này: 

• Áp dụng cho tất cả các loại hình hoạt động: 
Các nông trại: Khi tiêu chí hướng tới chủ đề "các nông trại", nó được thực hiện ở mức độ nông trại của 
các nông trại chứng nhận đơn lẻ, các nhà quản lý nhóm,hộ sản xuất nhỏ, các thành viên khác trong 
phạm vi ranh giới của nông trại để thực hiện các hoạt động liên quan đến các hạng mục quy hoạch, bảo 
tồnđa dạng sinh học hoặc tài nguyên thiên nhiên hoặc thúc đẩy sinh kế và phúc lợi của người lao động 
và gia đình họ. 

• Hình thức thụ động:  Khi một tiêu chí được diễn đạt ở thể bị động, cho thấy rằng tất cả các loại 
hoạt động đều thực hiện theo quy định của tiêu chí tương ứng. Trong trường hợp này, tiêu chí áp 
dụng cho bất kz loại hoạt động nào sẽ chịu trách nhiệm cho một chứng nhận hoặc cho phạm vi của 
chứng nhận. 

 
Các ví dụ bao gồm: hồ sơ ghi chép, sản phẩm đã thu hoạch, các Khu vực có Giá trị Bảo tồn cao, động 
vật, thảm thực vật bản địa, các loài thực vật nguy cơ tiệt chủng, động vật hoang dã, các loài xâm lấn, 
nước thải, chất thải, áp dụng thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống cháy, hệ thống nước tưới, thuốc bảo 
vệ thực vật, người lao động, công nhân, giờ làm việc, làm thêm giờ, gia đình, thiết bị bảo vệ cá nhân, 
cơ sở thiết bị tắm, nhà xưởng, gia súc, thuốc men hoặc nước. 

• Quản lý Nông trại: Khi tiêu chí hướng tới chủ đề "Quản lý nông trại", nó được thực hiện bởi Quản 
lý nông trại hoặc các đại diện của họ và áp dụng cho cả chứng nhận nông trại đơn lẻ và mỗi trang 
trại thành viên của nhóm "Nhiều-nông trại do một chủ sở hữu"-là loại hình quản lý nhóm. Loại 
tiêu chí này có thể đòi hỏi trình độ kỹ thuật và kỹ năng lập kế hoạch cao. 

• Quản lý Nhóm: Khi tiêu chí hướng trực tiếp đến đối tượng "Người quản l{ nhóm", nó đề cập đến chủ 
thể ký kết hợp đồng chứng nhận với cơ quan chứng nhận SAN và chịu trách nhiệm xây dựng và triển 
khai hệ thống quản lý nội bộ của nhóm và tất cả các thành viên hệ thống quản lý của nông trại. Người 
quản lý nhóm hoặc đại diện của nhóm đảm bảo sự tuân thủ của các nông trại thành viên với các tiêu 
chí này. 

Trong khuôn khổ quản trị, hệ thống quản l{ và đào tạo của nó, quản l{ nhóm xác định trách nhiệm 
cụ thể của các thành viên trong nhóm về sự tuân thủ các tiêu chí áp dụng như được định nghĩa 
trong phần tiêu chuẩn " Công tác Quản lý của Quản lý Nhóm cho Hỗ trợ Thành viên”. 
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SAN Standard Áp dụng 
 

 

• 
 

 
 
 

• 
 

 
 
 

• 

i 

i 

 

 

Trách nhiệm của các thành viên trong nhóm có thể bao gồm: tiến hành các hoạt động trên nông trại 
của họ, điền các mẫu hoặc các tài liệu khác, trợ giúp cho việc đào tạo hoặc các sự kiện, hoặc tuân thủ 
theo hoạt động khác, hoặc tuân theo quy tắc đã thống nhất trong thỏa thuận giữa quản lý nhóm và 
thành viên của nhóm. 

SAN mô tả các mô hình quản lý nhóm khác nhau. Một số tiêu chí không áp dụng cho loại quản lý 
nhóm cụ thể của "Nhiều-nông trại dưới một chủ sở hữu" đề cập đến chủ thể một người hoặc pháp 
nhân sở hữu hoặc nắm giữ nhiều hơn một nôngtrại theo cùng một hệ thống quản lý. 

Các tiêu chí này được đánh dấu trong các ô tiêu chí như sau: 
 

Không áp dụng đối với Mô hình Nhóm 
“Nhiều nông trại dưới một chủ sở hữu”. 

 
• Các Hộ sản xuất nhỏ: Khi một tiêu chí hướng tới đối tượng "hộ sản xuất nhỏ", chỉ áp dụng cho các hộ 

nông dân nhỏ có mức độ tuân thủ hoặc đơn giản hóa các điều khoản. Một tập hợp con của bảy tiêu 
chí SAN được thiết kế cụ thể giúp các hộ sản xuất nhỏ hoặc các nhóm nông hộ nhỏ thực hiện. 

 
Bảng dưới đây tóm tắt số Tiêu chí Chủ chốt (CC) và Tiêu chí Cải thiện Liên tục (CIC) tối đa có thể cho mỗi nguyên 
tắc áp dụng cho quản lý nông trại và các quản lý nhóm: 

 
 

Loại Tiêu chí              Ng.tắc 1 
 HT.QLý.  

  Ngtắc 2    Ngtắc 3   Ngtắc 4 
ĐD SHọc TN th.nhiên Sinh kế 

T.SỐ 
Ag farms 

NP 5 Sust. 
Cattle 

P1: Group 
Adm. 

Các Tiêu chí Cải thiện Liên tục 
 

CIC Cấp độ A 
 

- 
 

4 
 

5 
 

5 
 

14 
 

4 
 

- 

 

CIC Cấp độ B 
 

2 
 

- 
 

18 
 

8 
 

28 
 

5 
 

- 

 

CIC Cấp độ C 
 

4 
 

6 
 

16 
 

14 
 

40 
 

12 
 

6 

 

TỔNG SỐ  CIC 
 

6 
 

10 
 

39 
 

27 
 

82 
 

21 
 

6 

 

Tiêu chí Chủ 
chốt  

 

6 
 

4 
 

7 
 

20 
 

37 
 

6 
 

2 

 

Total CC + CIC 
 

12 
 

14 
 

46 
 

47 
 

119 
 

27 
 

8 

 

 
Một số Tiêu chí áp dụng cho các hộ sản xuất nhỏ. Các tiêu chí không áp dụng cho các nông hộ nhỏ được 
chỉ ra là: 

 

Không Áp dụng cho Hộ sản xuất nhỏ 
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Tiêu chuẩn SAN Thuật ngữ và Định nghĩa 
 

 

 
 
 

Thuật ngữ và Định nghĩa 
 
 

Thành phần Hoạt chất: Thuốc bảo vệ thực vật  bao gồm một số chất. Thành phần 
hoạt chất là hóa chất sử dụng xử lý các sinh vật (ví dụ: nấm, côn trùng, và chuột) có 
tác dụng độc đặc biệt. Các chất khác có thể hỗ trợ xử lý này, trực tiếp hoặc gián 
tiếp. 

Máy bay:  trực thăng, máy bay, máy bay không người lái hoặc các máy bay 
aerodynes khác có thể mang chất lỏng để khử trùng bằng máy bay. 

Luật áp dụng: Bao gồm luật địa phương, quận hạt, tỉnh, bang hoặc quốc gia và 
luật đã được lồng ghép vào hoặc được pháp luật xem như là cao hơn luật quốc 
gia do quốc gia ký kết một hiệp ước quốc tế. 
Hệ sinh thái dưới nước: Các vùng nước chảy và hồ nước và các vùng đất  
ngập nước khác, được xác định trong định nghĩa của hệ sinh thái tự nhiên. 
 

Các Khu vực hoạt động của con người: Một khu vực thuộc phạm vi quản lý của  
nông trại hoặc nhóm người thường xuyên lui tới làm việc, sinh sống, đi lại, hoặc các 
 l{ do liên quan đến giáo dục, bao gồm các nhà máy đóng gói, các cơ sở chế biến và 
 lưu trữ, nhà xưởng, văn phòng, trường học, trạm y tế , nhà ở, khu vui chơi giải trí  
 và các tuyến đường giao thông  công cộng hoặc tư nhân. 
 

Giáo dục cơ bản: Giáo dục cơ bản cho trẻ em lao động bao gồm đọc, viết  
và toán học cơ bản (tiểu học). 
 

Gia súc: Động vật trong gia đình họ Bovidae (thuộc giống bò), bao gồm loài 
 Bos taurus và B. taurus indicus (zebu), hoặc lai của hai loài này, cũng như các 
 giống trâu (Bubalus bubalis) được nuôi để sản xuất thịt hoặc sữa. 
Trẻ em: Người dưới 18 tuổi (ILO Các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ nhất,  
1999 Số 182). 
 

Lao động trẻ em: Sử dụng lao động trẻ em trong các công việc độc hại, hoặc làm 
việc dưới 15 tuổi với các nông trại thương mại hoặc quản lý nhóm. Không giao 
cho lao động trẻ các việc làm độc hại ở các nông trại nhỏ. 
 

Thay đổi khí hậu: Trạng thái của khí hậu thay đổi có thể được xác định bằng  
những thay đổi về tính trung bình và / hoặc tính đa dạng của các đặc tính của nó,  
và vẫn tồn tại trong một thời gian dài, thường là hàng chục năm hoặc lâu hơn.  
(Nguồn: Ủy ban Liên Chính phủ về Thay đổi Khí hậu). 
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Tiêu chuẩn SAN Thuật ngữ và Định nghĩa 
 

 

 

 

Động vật nhân bản: Cá thể sinh ra từ cùng một tế bào; Hoặc với dòng tế bào gốc 
đồng nhất hoàn toàn. 

Sữa non: Sữa mẹ sản xuất từ bò trong những ngày đầu sau khi sinh có chứa 
carbohydrate, chất béo, vitamin, khoáng chất và protein (kháng thể) giúp chống 
lại các tác nhân gây bệnh. 

Năng lực chuyên môn: Một cá nhân có trình độ chuyên môn đã được chứng 
minh, kỹ năng, kinh nghiệm và uy tín trong một lĩnh vực chuyên ngành cụ thể. 

Cộng đồng: Người hoặc nhóm người sống trong cùng một địa điểm hoặc khu vực 
chịu ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng do sự tồn tại hay hoạt động của nông trại hoặc 
nhóm nông trại. Công nhân nông thôn, nông dân, láng giềng của các nông trại, 
người dân bản địa 4  và người địa phương, và cư dân của các làng, thôn được coi là 
các cộng đồng  chịu ảnh hưởng bởi một nông trại hoặc một nhóm nông trại nào 
đó. 

Được Bảo tồn (Bảo tồn): Các hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn thông qua bất 
kz sự kết hợp bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi 5 hoặc quản lý bền vững6. Một hệ 
sinh thái tự nhiên được bảo tồn nếu nó được bảo vệ chống lại sự xuống cấp do 
tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người. 

 Suy thoái  (Thoái hóa): Sự xuống cấp của một hệ sinh thái tự nhiên hoặc khu vực 
được bảo vệ, gây ra các tác động tiêu cực, bởi bất kz những điều sau đây: 

• Khai thác mỏ hoặc loại bỏ đất; 

• Chất đống rác thải rắn hoặc nước thải không được xử lý; 

• Giới thiệu các loài thực vật xâm lấn có chủ đích; 

• Thu hoạch cá, động vật hoang dã hoặc cây cối theo cách thức hoặc số 
lượng vượt quá khả năng tái sinh của các loài đó; 

• Chăn thả gia súc, trừ khi được quy định trong quản lý bền vững; 

• Xây dựng đập, hệ thống kênh mương , bổ sung hoặc thay đổi chiều 
sâu hoặc hướng dòng chảy nước; 

• Thoát nước hoặc làm khô các vùng nước hoặc vùng đất ngập nước 
thông qua việc khai thác nước quá mức hoặc các phương tiện khác; 

• Làm ô nhiễm các nguồn nước hoặc vùng đất ngập nước theo 
chiều hướng làm thay đổi đáng kể tính chất hóa học hoặc thành 
phần loài của chúng; hoặc là 

• Áp dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hoả hoạn, ngoại trừ việc 
kiểm soát các loài thực vật xâm lấn hoặc mục đích khôi phục, và 
sau đó được quản lý bằng một kế hoạch phát triển bởi chuyên gia 
có thẩm quyền. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4    Người bản địa có nguồn ở 
một nơi cụ thể, thường là các 
dân tộc thiểu số tách riêng do 
quá trình phát triển lịch sử của 
họ, đã trở thành một phần 
của một quốc gia 

 
 
 

5 Đất do nông trại hoặc 
nhóm quy định để loại trừ 
các tác động từ hoạt động 
của con người và tạo thuận 
lợi cho quá trình sinh kế tự 
nhiên. 

 

6 Các hoạt động kinh tế 
không làm thay đổi đáng kể 
thành phần, cấu trúc hoặc 
chức năng dài hạn của các hệ 
sinh thái tự nhiên, bao gồm 
việc thu hoạch các loài không 
nguy cơ tiệt chủng hoặc các 
bộ phận của chúng theo cách 
thức và số lượng không vượt 
quá khả năng tái tạo của các 
loài đó; Chăn nuôi gia súc súc 
theo hệ thống chăn thả không 
theo mùa truyền thống hay 
hiện đại trong rừng cây, vùng 
cây bụi, đồng cỏ tự nhiên, 
hoặc các hệ sinh thái rừng 
không-có rừng khác với điều 
kiện mật độ thả nuôi và các 
phương thức quản lý không 
làm suy giảm hệ sinh thái 
bằng ảnh hưởng đáng kể đến 
thành phần loài, gây xói mòn, 
gây ra các tác động tiêu cực 
khác; Đánh cá hoặc thu hoạch 
bền vững các loài thủy sinh 
khác; hoặc sử dụng các hệ 
sinh thái tự nhiên cho các mục 
đích không tiêu dùng như giải 
trí, giáo dục, hoặc du lịch. 
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Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, các mục sau đây không được xem là gây tác 
động làm xáo  trộn đến các hệ sinh thái tự nhiên: 

• Các hoạt động được xác định là khôi phục hoặc quản lý bền vững; sự xâm 
chiếm không chủ ý của các loài xâm lấn; hoặc các thay đổi hệ sinh thái do 
các sự kiện bất khả kháng, bao gồm chiến tranh, bạo loạn, tội ác hoặc các 
hiện tượng tự nhiên như bão, lũ lụt, động đất và phun trào núi lửa. 

• Các tình huống khác được định nghĩa trong Quy tắc Chứng nhận SAN năm 2017. 

Sự Phá hủy (bị  Phá hủy): Chuyển đổi một hệ sinh thái tự nhiên (hoặc một phần của nó) sang 
sử dụng đất khác hoặc hoạt động có chủ { khác làm thay đổi đáng kể thành phần, cấu trúc 
hoặc chức năng của hệ sinh thái tự nhiên, bao gồm: 

• Chuyển đổi sang lĩnh vực nông nghiệp, đồng cỏ, trồng cây hoặc bất kz 
việc sử dụng đất nào khác; 

• Khai thác gỗ quy mô lớn hoặc các vụ thu hoạch thực vật khác kéo dài 
hoặc lâu dài làm giảm sinh khối trên mặt đất  của hệ sinh thái lên 75% 
hoặc nhiều hơn; 

• Phát triển các tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng, trừ xây dựng quy mô 
nhỏ để quản lý bền vững du lịch sinh thái, giáo dục,hoặc mục 
đích nghiên cứu; 

• Xây dựng các đập mới vĩnh viễn và hệ thoát thoát nước hoặc 
làm khô các hệ sinh thái dưới nước. 

Chi tiết bổ sung trong Quy tắc Chứng nhận SAN năm 2017 được áp dụng. 

Phân biệt đối xử: Phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên làm mất hiệu lực hoặc làm tổn 
hại quyền bình đẳng về cơ hội hoặc đối xử trong công việc bao gồm: 

• Chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, giới tính, giai cấp, 
tôn giáo, quan điểm chính trị,  khai thác về quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội; 

• Quốc tịch hoặc tình trạng di cư; 

• Tình trạng dân sự; 

• Điều kiện y tế; 

• Điều kiện gia đình, bao gồm phụ nữ  mang thai và cha mẹ có con, hoặc bất 
kz tình trạng được bảo vệ khác theo luật hiện hành; 

• Thành viên tổ chức công nhân hoặc là người tổ chức; 

• Đã nộp đơn khiếu nại trong cơ chế khiếu nại hoặc tranh chấp; 

• Cơ hội bất bình đẳng về giới khi bổ nhiệm chức vụ quản lý; 

• Quan điểm chính trị, tôn giáo, xã hội, tình dục hoặc văn hoá và lòng tin,  

  Quan điểm hay liên kết của người lao động.
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Tước quyền sở hữu: Hành động của các nhóm vũ trang, các đại diện của nó hoặc 
các cơ hội liên quan để đạt được việc bán, chuyển giao hoặc di tản tài sản của chủ 
sở hữu hợp pháp, chủ sở hữu hoặc người sử dụng lợi dụng tính dễ bị tổn thương 
của nạn nhân. Ví dụ việc tước quyền sở hữu là khi chủ sở hữu có nghĩa vụ bán tài 
sản ở mức giá thấp cho các trường hợp bạo lực xã hội hoặc áp lực hoặc khi tham 
nhũng, hoặc các quan chức chính phủ tham gia vào việc chuyển nhượng tài sản 
thông qua việc làm sai lệch các văn bản hoặc chữ ký. 

Sự Thiến: Loại bỏ tinh hoàn (sự thiến) của con đực bằng phương pháp phẫu 
thuật, kẹp Burdizzo, xử lý thiến hoặc phương pháp khác. 

Có nguy cơ tuyệt chủng: Loài thực vật, động vật và nấm được xác định là bị đe 
doạ hoặc nguy cấp xác định bởi luật pháp quốc gia hoặc các hệ thống phân loại 
hoặc được liệt kê là nguy cấp hoặc đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Danh sách  
Đỏ của Các loài bị đe dọa của IUCN ™ và / hoặc được liệt kê trong Phụ lục I, II, 
hoặc III của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp (CITES) 

Làm chết không đau đớn: Thực hành để chấm dứt một cuộc sống khônghoặc 
giảm đau tối thiểu để tránh những đau đớn kéo dài. 

Hiện tượng thừa dưỡng: Một dạng ô nhiễm nước và xảy ra khi quá nhiều chất 
dinh dưỡng bắt nguồn từ phân bón tràn từ đất vào hệ sinh thái dưới nước. Điều 
này khuyến khích sự phát triển dày đặc của tảo (nở tảo) và các loài thực vật thủy 
sinh khác và có thể dẫn đến tử vong của động vật do thiếu oxy. 

Nông trại: Kiểm toán nông trại của SAN bao gồm tất cả các hoạt động nông 
nghiệp và chăn nuôi được tiến hành trong khu vực xác định này. Một nông trại có 
thể bao gồm một số đơn vị đất liền nhau hoặc vùng địa lý riêng biệt trong một 
quốc gia, với điều kiện là chúng nằm dưới cơ quan quản lý chung. 

Cơ sở hạ tầng nông trại:  Đường đi nông trại, cơ sở hạ tầng tưới tiêu (bao gồm 
thiết bị bơm, kênh, ao, hồ chứa, đập nước, đập tràn), máy móc thiết bị lắp đặt 
vĩnh viễn và các phương tiện để rửa, chế biến hoặc đóng gói. 

Quản lý nông trại: Quản lý nông trại đề cập đến người đại diện của Quản lý nông 
trại hoặc Quản lý nhóm có thể thực hiện tất cả các tiêu chí đòi hỏi trình độ kỹ 
thuật cao và kỹ năng lập kế hoạch.Quản lý nông trại hoặc người đại diện kỹ thuật 
đảm bảo tuân thủ thực hiện các tiêu chí và áp dụng cho cả nông trại chứng nhận 
đơn lẻ hoặc nhiều nông trại dưới một chủ sở hữu. 

Phân bón: Nguyên liệu tự nhiên và các hợp chất tổng hợp, bao gồm nitơ, lân, và 
các hợp chất kali, lan truyền trên hoặc thấm vào đất hoặc trên lá để tăng khả năng 
hỗ trợ sự phát triển của cây. 

Bị bắt buộc từ bỏ: Trường hợp nạn nhân có nghĩa vụ rời khỏi tài sản của mình để 
bảo vệ cuộc sống, tự do và toàn vẹn của gia đình và dẫn tới việc không thể sử 
dụng tài sản của gia đình. 
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 Lao động cưỡng bức, bắt buộc hoặc lao động nô lệ: Tất cả các công việc hoặc 
dịch vụ đòi hỏi từ bất kz người nào dưới bất kz hình thức phạt nào mà không 
phải do bản thân ông ta/ cô ta tự nguyện. Điều nay bao gồm: 

• Buộc người lao động làm việc hoặc ở tại nơi làm việc; 

• Kiểm soát việc tiếp cận thực phẩm, nước, nhà vệ sinh, căng tin, chăm sóc y 
tế hoặc phòng khám sức khoẻ như là phương tiện kỷ luật hoặc khen 
thưởng cho người lao động; 

• Giữ lại tiền lương, giữ giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, phúc lợi , 
tài sản hoặc bất kz hình thức quyền lợi nào hoặc do hiện trạng công việc 
hoặc theo luật định; 

• Hạn chế quyền tự do đi lại của người lao động đến và đi từ nhà ở do chủ lao 
động cung cấp, trừ trường hợp việc di chuyển đó ảnh hưởng đến an ninh 
của người cư trú; 

• Lao động ép buột bắt người lao động phải làm việc do nợ của một chủ 
thuê, đại diện nông trại hoặc quản lý nhóm; 

• Lao động của tù nhân hoặc những người làm việc theo chế độ tù, ngay cả 
khi được phép theo quy định của địa phương hoặc các luật khác. 

Rừng: Xem định nghĩa theo hệ sinh thái tự nhiên, dưới đây. 
 

Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Báo trước và được Cung cấp 
Thông tin (FPIC): Quyền của người bản địa và các cộng đồng địa phương khác để 
đưa ra các lựa chọn tự do và thông tin về việc sử dụng hoặc phát triển đất đai và 
tài nguyên của họ. FPIC được thực hiện thông qua một quá trình có sự tham gia 
của tất cả các nhóm bị ảnh hưởng được thực hiện trước khi hoàn thiện hoặc 
thực hiện bất kz kế hoạch phát triển nào. Quy trình FPIC đảm bảo rằng các cộng 
đồng không bị cưỡng ép hoặc đe dọa; Các quyết định được đưa ra thông qua các 
tổ chức hoặc đại diện do cộng đồng lựa chọn; Sự đồng ý của cộng đồng được tìm 
kiếm và được tự do trước khi được phép hoặc bắt đầu hoạt động; Các cộng đồng 
có đầy đủ thông tin về phạm vi của bất kz sự phát triển đề xuất nào và các tác 
động có thể có đối với đất đai, sinh kế và môi trường của họ; và rằng cuối cùng 
lựa chọn của họ để cung cấp hoặc giữ lại sự đồng { được tôn trọng. 

Sinh vật biến đổi gen (GMO): Một sinh vật bị biến đổi gen bằng kỹ thuật di 
truyền, tức là tác động thay đổi trực tiếp bộ gen của cơ thể bằng công nghệ sinh 
học hoặc kỹ thuật chỉnh sửa gen. 
Nước xám:  Nước thải được tạo ra từ nhà ở hoặc các cơ sở hạ tầng khác mà không  
có chất ô nhiễm phân từ nhà vệ sinh. Các nguồn nước xám bao gồm bồn rửa, vòi 
hoa sen, bồn tắm, giặt quần áo hoặc rửa chén. Nước thải từ các hoạt động chế  
biến nông nghiệp không được coi là nước xám theo mục đích của tiêu chuẩn này.
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Quản lý nhóm: Đơn vị ký hợp đồng chứng nhận với cơ quan chứng nhận được 
SAN công nhận và chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện hệ thống quản lý nội 
bộ của nhóm7 và tất cả các hệ thống quản lý của nông trại thành viên. Quản lý 
nhóm đảm bảo sự tuân thủ của nông trại thành viên với tiêu chuẩn SAN. 

Thành viên nhóm: Chủ sở hữu hoặc người có trách nhiệm của một hoặc nhiều 
nông trại thành viên của một nhóm nhà sản xuất. 

Vật liệu nguy hiểm:  Pin axit chì đã qua sử dụng, amiăng, bóng đèn thủy ngân tiết 
kiệm năng lượng, chất thải điện tử, máy biến áp điện với POPs (PCBs), thiết bị y 
tế, chất phóng xạ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc men dùng cho người dùng và 
thuốc thú y đã quá hạn, dầu đã qua sử dụng, Các bộ phận động vật và xác chết, 
và các hạt (tro, bụi, thuốc bảo vệ thực vật tràn đổ ra ngoài). 

Chăm sóc sức khoẻ: Tiếp cận chăm sóc y tế trong điều kiện cơ bản và nghiêm 
trọng, vận chuyển đến các cơ sở chuyên môn của nhà nước hoặc các cơ sở 
chuyên môn khác. 

Khu vực có Giá trị Bảo tồn Cao: HCV là những giá trị sinh học, sinh thái, xã hội hoặc 
tập quán văn hoá được xem là có { nghĩa quan trọng hoặc quan trọng ở cấp quốc 
gia, khu vực hay toàn cầu: 

• HCV1: Mức độ tập trung đa dạng sinh học bao gồm các loài đặc hữu và các loài 
quý hiếm, bị đe doạ hoặc nguy cấp, có giá trị  mức toàn cầu, vùng hoặc quốc gia;  

• HCV2: Các cảnh quan rừng nguyên sinh và các hệ sinh thái bậc cảnh quan rộng 
lớn và các khảm hệ sinh thái có { nghĩa ở mức toàn cầu, vùng hoặc quốc gia và có 
chứa các quần thể đa số các loài có nguồn gốc tự nhiên xuất hiện trong các mô 
hình phân bố tự nhiên và  phong phú; 

• HCV3: Các hệ sinh thái, môi trường sống hoặc nơi ẩn náu của các loài quý hiếm, 
nguy cơ  tiệt chủng hoặc đang bị đe doạ; 

• HCV4: Các dịch vụ hệ sinh thái cơ bản trong những tình huống nguy kịch, bao 
gồm bảo vệ các lưu vực nước và kiểm soát xói mòn đất và sườn đất dốc dễ bị 
tổn thương; 

• HCV5: Các địa điểm và nguồn lực cơ bản để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của 
cộng đồng địa phương hoặc người dân bản địa (đối với sinh kế, sức khoẻ, dinh 
dưỡng, nước ...), xác định thông qua sự tham gia của cộng đồng hoặc người bản 
địa; hoặc là 

• HCV6: Các địa điểm, tài nguyên, môi trường sống và cảnh quan có { nghĩa văn 
hoá, khảo cổ học hoặc lịch sử toàn cầu hoặc quốc gia, và / hoặc có tầm quan 
trọng về văn hoá, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo / thiêng liêng đối với nền văn 
hoá truyền thống của cộng đồng địa phương hoặc người bản địa, tham gia với 
các cộng đồng địa phương hoặc người bản địa. 

Một tài liệu hướng dẫn cụ thể của SAN để bảo vệ các khu vực có HCV và các Hệ sinh thái 
tự nhiên bao gồm định nghĩa và hướng dẫn chi tiết hơn để xác định các khu vực HCV và 
tiêu chí kiểm toán 2.1 liên quan đến việc bảo vệ các khu vực HCV. 

7  Một tập hợp các thủ tục và 
quy trình đã được ghi nhận mà 
một nhóm thực hiện để tuân 
thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn 
và chính sách SAN. Sự tồn tại 
của Hệ thống Quản lý Nội bộ 
cho phép tổ chức chứng nhận 
được công nhận của SAN ủy 
quyền tiến hành đánh giá đối 
với tất cả các thành viên trong 
nhóm đến các thanh tra nội bộ 
của quản lý nhóm. 
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Quá trình sắt nóng: Quy trình ngăn cản sự phát triển của nút sừng bò (đầu cuối 
kết thúc bằng đầu tròn) khi bắt đầu phát triển. Sắt nóng được thực hiện để tránh 
các con vật bị thương và tạo điều kiện cho việc quản l{ đàn. 

Săn bắn (bị Săn bắt): Hành động rượt đuổi hoặc giết chết một động vật hoang dã 
trên cạn bằng các vũ khí, bẫy, chất độc hoặc sử dụng chó. 

Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM): Xem xét kỹ lưỡng các kỹ thuật kiểm soát dịch     
hại hiện có và lồng ghép các biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự phát triển dịch 
hại và giữ cho thuốc bảo vệ thực vật cũng như các can thiệp khác ở mức độ hợp lý 
về mặt kinh tế và giảm thiểu rủi ro đối với sức khoẻ con người và môi trường. IPM 
nhấn mạnh đến sự phát triển của cây trồng và gia súc khỏe mạnh mà chỉ gây tác 
động phá hủy các hệ sinh thái nông nghiệp mức ít nhất có thể và khuyến khích các 
cơ chế kiểm soát dịch hại tự nhiên8. Việc áp dụng thuốcc bảo vệ thực vật dựa 
trên cơ sở tài liệu xác định ngưỡng dịch bệnh hoặc sâu bệnh. 

Thanh tra nội bộ:  Thanh tra  bên thứ nhất hoặc thứ hai  thực hiện bởi một 
người do quản lý nhóm chỉ định nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ của các nông 
trại thành viên áp dụng tiêu chuẩn SAN. 

Các loài xâm lấn: Một loài hoặc phân loài không phải là nguồn gốc của một nơi nó 
đang xuất hiện, và sự hiện diện hay sự giới thiệu của nó ở nơi đó gây ra hoặc có 
khả năng gây tổn hại về kinh tế,  môi trường, hoặc cho sức khoẻ con người. Vì 
mục tiêu của tiêu chuẩn này, các loài xâm lấn là những loài được nhóm IUCN / 
SSC Invasive Species Specialist Group (ISSG) xem như là 100 loài ngoại lai xâm lấn 
tồi tệ nhất trên thế giới (http://www.issg.org/worst100_species.html) và  các cây 
trồng hoặc các loài gia súc không nằm trong danh mục loài xâm lấn. 

Chất gây kích thích: Chất có thể gây ra sự khó chịu về thể chất hoặc đau 

Hợp đồng lao động: Hợp đồng bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng miệng giữa 
quản lý nông trại hoặc quản l{ nhóm và người lao động bao gồm: mô tả công việc, 
giờ làm việc, mức lương, chế độ làm thêm giờ, phúc lợi và khấu trừ, nghỉ phép 
hàng năm được thanh toán, bảo vệ khỏi mất tiền công trong trường hợp ốm đau, 
tai nạn, và thời hạn thông báo về chấm dứt hợp đồng. 

Chuyển đổi đất: Sự thay đổi về sử dụng đất từ các khu vực không-cây trồng sang 
các vùng sản xuất nông nghiệp hoặc chăn nuôi hàng năm hoặc lâu năm. Sự thay 
đổi về sử dụng đất từ cây trồng này sang cây trồng khác, từ đồng cỏ đến đất trồng 
trọt hoặc từ đất trồng trọt sang đồng cỏ không được xem như là chuyển đổi đất 
đai trừ khi có yêu cầu. 
Cây bản địa lớn: Cây bản địa sống hoặc chết cao hơn 15 mét và đường kính rộng 
60 cm ở chiều cao ngực. 
 
Hàng rào sống: Dãy cây bụi và cây lớn xen nhau được trồng theo cách nhằm tách  
 
 
 

http://www.issg.org/worst100_species.html
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riêng các vùng cây  trồng và đồng cỏ hoặc để xác định ranh giới thích hợp hỗ trợ   
làm bằng dây thép gai hoặc bằng dây. Hàng rào sống không bao gồm các hàng rào 
chết. Cũng gọi là "hàng rào" ở một số nơi trên thế giới. 

Tiền lương sinh hoạt: Tiền thù lao nhận được cho một tuần làm việc 48 giờ chuẩn 
bởi một người lao động ở một nơi cụ thể đủ để đủ tiêu chuẩn sống tốt cho người 
lao động và gia đình cô ấy hoặc anh ấy. Các yếu tố của một mức sống cơ bản bao 
gồm lương thực, nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, nước, vận chuyển, quần áo, 
các nhu cầu thiết yếu khác bao gồm hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp và các sự cố 
xảy ra ngoài dự kiến (Liên minh Mức lương sinh hoạt, www.globallivingwage.org). 

 Mức lương cơ bản chuẩn: Mức lương theo mức sống cho một quốc gia hay vùng  

đặc biệt dựa trên công việc của Liên hiệp mức lương sinh hoạt toàn cầu 
www.globallivingwage.org). 

Nông trại thành viên: Nông trại được sở hữu hoặc được quản lý bởi thành viên 
nhóm được ký kết hoặc đánh dấu một thỏa thuận với quản lý nhóm. 

Nhiều nông trại dưới một chủ sở hữu: Người hoặc đơn vị sở hữu hoặc nắm giữ 
nhiều nông trại theo cùng một hệ thống quản lý. 

Loài bản địa:  Các loài, phân loài, hoặc nhóm hiện diện tự nhiên, cụ thể trong 
môi trường hiện tại mà không có sự giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp của con 
người. 

Hệ sinh thái tự nhiên: Các hệ sinh thái tương tự- về thành phần, cấu trúc và chức 
năng của loài - những loài đang hoặc sẽ được tìm thấy trong một khu vực nhất 
định nếu không có những tác động đáng kể đến quản l{ con người, bao gồm: 

• Các hệ sinh thái dưới nước: 

• Vùng nước chảy và hồ chứa nước: Tất cả các suối, sông, hồ, ao, đầm,  suối 
theo mùa thường chảy liên tục ít nhất là hai tháng trong nhiều năm hoặc 
chảy liên tục và rộng ít nhất một mét.Các dòng suối đã bị thay đổi bởi trầm 
tích, dòng chảy bị ô nhiễm, xói mòn bờ, ô nhiễm nhiệt, hoặc đập trôi chưa 
đầy một mét vẫn là hệ sinh thái tự nhiên của SAN. 
Bể nhân tạo, đầm nước thải và hồ chứa nước tưới không được coi là hệ 
sinh thái tự nhiên của SAN, trừ khi: a) các loài nước này đã bị xâm thực bỡi 
các loài tiệt chủng  và / hoặc b) các ao hồ này được xây dựng để cung cấp 
môi trường sống cho cá hoặc động vật hoang dã. 

• Các vùng đất ngập nước khác: Tất cả các vùng đất ngập nước tự nhiên 
xảy ra, nơi điều kiện thuỷ văn tự nhiên dẫn đến một trong hai điều kiện 
sau: 

• Đất bị ngập nước  phần lớn trong năm; 

• Đất ngập nước định kz hoặc vĩnh viễn bằng nước cạn, bao gồm: 
vùng ngập lũ; vùng ẩm ướt nằm tiếp giáp các ao, suối, hoặc đại 
dương. 

http://www.globallivingwage.org/
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Theo mục đích của tiêu chuẩn này, các loại hệ sinh thái dưới 
nước sau đây không được xem là hệ sinh thái tự nhiên của SAN 

• Các khu vực  canh tác theo mùa hoặc ngập nước thường xuyên 
do hoạt động của con người (như hệ thống  thoát nước, ao hồ 
thủy lợi, hồ chứa, ao chứa nước thải, ao nuôi trồng thủy sản, 
ruộng lúa hoặc hố sỏi), trừ khi: a) các nguồn nước này có sự xâm 
thực bỡi loài nguy cơ tiệt chủng; Và / hoặc b) vùng đất ngập 
nước được tạo ra bởi con người để cung cấp môi trường sống 
cho các loài vùng đất ngập nước. 

• Rừng: Rừng bao gồm cả rừng ẩm (rừng nhiệt đới) và rừng khô ; rừng núi 
thấp, núi và rừng mây; và rừng bao gồm bất kz sự kết hợp của cây lá rộng, 
lá kim, cây thường xanh và cây rụng lá. Rừng được định nghĩa là các khu 
vực có cây xanh mà: 

• Không xuất hiện  hoạt động nông nghiệp hoặc các mục đích sử dụng đất 
phi lâm nghiệp cụ thể khác; và, 

• Bao gồm chủ yếu các loài thực vật bản địa; và 

• Contain a vegetation structure that generally resembles that of a natural 
forest of the same age in the same area; or Có cấu trúc hệ thực vật nhìn 
chung giống với rừng tự nhiên cùng độ tuổi ở cùng khu vực; hoặc 

• Được phân loại là rừng carbon cao cấp (HCS) theo cách tiếp cận HCS 
(www.highcarbonstock.org) hoặc, ở các khu vực chưa có các thông số HCS,  
được tái sinh trong ít nhất 10 năm với sự  tác động tối thiểu của con người. 

• Theo mục tiêu của tiêu chuẩn này, các loại diện tích có các loại cây che phủ 
sau đây không được coi là hệ sinh thái tự nhiên của SAN: 

• Rừng trồng hoặc cây ăn quả; 

• Các khu vực có cây xanh được quản l{ như các hệ thống sản xuất đa 
dạng hóa cây lương thực, bao gồm hệ thống quản lý truyền thống và 
hiện đại như vườn gia đình, hệ thống nông lâm kết hợp và các hệ thống 
chăn nuôi hỗn hợp; hoặc là 

• Các khu vực được quản l{ như các hệ thống canh tác nương rẫy trong 
khuôn khổ hệ thống canh tác truyền thống, theo người dân bản địa, 
cộng đồng, hoặc hệ thống sử dụng đất canh tác của hộ sản xuất nhỏ ( 
ngay cả khi họ đáp ứng được các định nghĩa của hệ sinh thái tự nhiên) 
và đất hoang cho mục đích phục hồi 

• Các hệ sinh thái cây bản địa trên cạn khác: 

• Rừng, cây bụi, thảo nguyên, đồng cỏ, đất than bùn và đất đá. 

• Khu vực bản địa hoá thảm thực vật tự nhiên phi lâm nghiệp trong khuôn 
khổ rừng sinh thái9 không thuộc bất kz loại nào trước đó, bất kể quy mô của 
chúng. 

• Tài liệu hướng dẫn SAN cụ thể cho việc bảo tồn các khu vực có HCV và 
các Hệ sinh thái Tự nhiên bao gồm các định nghĩa và hướng dẫn chi tiết 
hơn để xác định các hệ sinh thái tự nhiên và tiêu chí kiểm toán 2.2 liên 
quan đến việc bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.   Một khu vực mà loại thảm thực 
vật bản địa chiếm ưu thế (tức là 
thảm thực vật đã hoặc đang có 
mặt nếu không có sự tác động của 
con người) là rừng khép tán. 
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Các chất kiểm soát dịch hại tự nhiên: Hoá chất với phương thức hoạt động không 
độc hại như pheromones côn trùng và chất hấp dẫn côn trùng từ chiết xuất thực 
vật; các chất khoáng gây kích ứng hoặc gây gián đoạn cơ học đối với dịch hại; và 
thuốc bảo vệ thực vật. vi khuẩn, bao gồm vi khuẩn, nấm, virut và động vật nguyên 
sinh. 

Đồng cỏ: Loại đồng cỏ chăn thả gia súc được bao bọc và ngăn các khu vực khác 
bằng hàng rào hoặc các rào chắn khác và dành cho việc sản xuất thức ăn gia 
súc. 

Dịch hại:  Loài sinh vật gây hại cho con người hoặc cây trồng, gia súc, hoặc tài sản, 
thường là gây thiệt hại kinh tế. 

Thuốc bảo vệ thực vật: Bất kz chất hoặc hỗn hợp nào của các chất sử dụng vào 
mục đích phòng ngừa, tiêu diệt hoặc kiểm soát bất kz loại sâu bệnh nào, dẫn đến 
truền bệnh cho người và động vật, kể cả các loài các loài thực vật hoặc động vật 
không gây hại trong hoặc cản trở  cho việc sản xuất, chế biến, cất giữ, vận 
chuyển hoặc tiếp thị thực phẩm, hàng nông sản, gỗ và sản phẩm gỗ hoặc thức ăn 
chăn nuôi và cũng bao gồm các chất quản l{ động vật để kiểm soát côn trùng, 
loài nhện hoặc các loài gây hại khác k{ sinh trên cơ thể của chúng. 

Thuật ngữ bao gồm các chất được sử dụng thúc đẩy sự tăng trưởng thực vật, 
chất làm rụng lá, chất làm khô hoặc chất làm mỏng quả hoặc ngăn ngừa rụng 
trái sớm của trái cây. Cũng bao gồm thuốc bảo vệ thực vật sử dụng cho cây 
trồng trước hoặc sau khi thu hoạch để bảo vệ hàng hoá không bị hư hỏng 
trong quá trình lưu kho và vận chuyển. 

Kế hoạch: Một tài liệu hoặc một bộ tài liệu, bao gồm một sơ đồ hoặc một danh 
sách các hành động dự định, sử dụng để xác định và đạt được một mục tiêu hoặc 
mục tiêu. Trong mục tiêu của tiêu chuẩn này, một kế hoạch bao gồm các mục 
tiêu, các mục tiêu định lượng và các thông số, các hành động với khung thời gian, 
nguồn lực và các nhân viên có trách nhiệm. 

Chất lượng sản phẩm: Khả năng của sản phẩm - theo xác định của người quản 
lý nông trại hoặc nhóm – nhằm đáp ứng mong đợi và nhu cầu của người sử 
dụng cuối cùng, xem xét các thông số an toàn thực phẩm và dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật, chẳng như sự phù hợp với Giới hạn Dư lượng Tối đa (MRLs) và 
dung sai quy định của nước nhập khẩu. 

Diện tích lô sản xuất: Một vùng tiếp giáp của một nông trại dành riêng cho việc 
sản xuất cây trồng hoặc gia súc thuộc bất kz loại nào. 
Năng suất: Là thước đo hiệu quả sản xuất dựa trên tỷ lệ sản lượng đầu vào gồm 
 đất, vốn đầu tư, nước, tài nguyên thiên nhiên khác, lao động, năng lượng, hoặc  
các vật liệu khác. 
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Khu vực được bảo vệ: Một khu đất được công bố hoặc chỉ định bởi chính quyền 
địa phương được bảo vệ bởi các giá trị tự nhiên, sinh thái và / văn hoá được 
công nhận nhằm mục đích bảo tồn lâu dài thiên nhiên cùng với tài sản hệ sinh 
thái và các giá trị văn hoá. Ví dụ như các vườn quốc gia, khu bảo tồn động vật 
hoang dã, khu bảo tồn sinh học, lâm nghiệp hay cá nhân và các khu vực trong 
khu dự trữ sinh quyển của UNESCO hoặc các di sản thế giới. 

Tiền thù lao: Tiền lương cộng thêm trợ cấp bằng hiện vật. 

Phục hồi: Hỗ trợ phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên mà trước đây bị phá hoại 
hoặc suy thoái. Phục hồi có thể bao gồm các hoạt động như trồng các loài bản 
địa, loại bỏ các loài không phải là bản địa, và tạo điều kiện thuận lợi hoặc thúc 
đẩy duy trì và khôi phục sinh thái tự nhiên. 

Khoảng cách đi vào Hạn chế (REI): Khoảng thời gian tối thiểu phải trải qua giữa 
thuốc bảo vệ thực vật đã áp dụng đối với một khu vực hoặc mùa màng và thời 
điểm mà người dân có thể vào khu vực đó mà không cần sử dụng thiết bị bảo vệ 
cá nhân. 

Nguy cơ đối với sức khoẻ phụ nữ, thai nhi và trẻ sơ sinh: Các hoạt động sau đây 
gây nguy hiểm đến sức khoẻ của phụ nữ, thai nhi hoặc trẻ sơ sinh: Các công việc 
mang vác nặng làm bằng tay, rung động hoặc chuyển động; Môi trường làm việc 
tiếp xúc với các chất cực nóng hoặc lạnh hoặc các vật liệu nguy hiểm. 

Độ che phủ tán của SAN và các thông số đa dạng loài: Sự phù hợp với độ che 
phủ tán tối thiểu (% tổng diện tích phủ của tán cây không bao gồm cây trồng) 
dựa trên ước lượng vào khoảng thời gian của năm mà cây có mật độ lá dày nhất. 
Tán cây che phủ tối thiểu khu vực của SAN và các thông số đa dạng loài trên mỗi 
cây là: 

 
 

Cây trồng chịu         Khu vực 
bóng mát  

Độ che tán tối 
thiểu (%) 

Số lượng tối thiểu loài cây 
bản địa trên hectare 

 
Coffee 

Africa, Asia, Latin America và  
Caribbean 

40 12 

 
 
Cocoa 

West Africa, East Africa, South 
East Asia, Latin America và 
Caribbean 

 

 
30 

 

 
5 

 
Clove, Vanilla East Africa 40 12 

 
Pepper South East Asia 20 12 
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Các thông số SAN ESIA: Các tham số yêu cầu một ESIA độc lập nếu vượt quá: 

• Chuyển đổi đất đai của 500 hectares. 

• Khai thác lượng nước mới 500.000 m3 / năm để tưới hoặc chế biến. 

• Xả thải nước thải công nghiệp mới hoặc bổ sung là 10,000 m3 / năm. 

ESIA đề cập đến các chủ đề sau: đa dạng sinh học; các khu vực có giá trị bảo tồn 
cao; lượng và chất lượng nước; đất; không khí; chất thải; việc làm và quyền lao 
động; quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài nguyên, quyền sở hữu và tranh chấp; 
khí hậu thay đổi; và các tác động có thể khác đối với cộng đồng địa phương. 

Các thông số về nước thải công nghiệp SAN: 
 

Thông số Chất lượng Nước   Giá trị 

 
Yêu cầu oxy sinh học (DBO5)  Ít hơn  150 mg/l 

 
Tổng chất rắn lơ lửng 

 
 
  Ít hơn  50 mg/l  

Dầu mỡ và dầu 

 
Ph Từ  5.5 – 9.0 

 

 
Các thông số về nước thải công nghiệp SAN để tưới tiêu: 

 
Thông số Chất lượng Nước Giá trị 

 
Tuyến trùng đường ruột (số học trung bình số hoặc trứng 
trên một lít 

d�1 

 
Các mẫu coli phân (trung bình hình học trên 100 ml) d�1000 

 
Khu vực không- áp dụng SAN: Khoảng cách tính bằng mét cho thấy chiều rộng của 
vùng không áp dụng giữa thuốc bảo vệ thực vật được áp dụng và cây trồng và các 
khu vực hoạt động của con người hoặc hệ sinh thái tự nhiên dưới nước và trên 
mặt đất: 

• 5 mét, nếu được áp dụng bằng phương pháp cơ học, trợ giúp bằng tay và chỉ sử dụng 
vào mục tiêu xác định, ví dụ như máy phun xịt mang trên lưng, dải băng, lề, đánh dấu 
bằng hạt cụ thể, phun xử l{ đất hoặc cây cỏ, xử lý hạt giống và làm sạch cỏ; 

• 10 mét, nếu được áp dụng bằng phương pháp phun thuốc phun hoặc phun áp 

lực, ví dụ như máy phun cơ giới hoặc máy phun xịt phun10, máy phun sương nhẹ 
(Máy thổi sương siêu thấp) tùy theo thông số kỹ thuật của thiết bị.  

10. .Hệ thống do máy kéo vận 
hành để áp dụng thuốc bảo vệ 
thực vật hoặc phân bón bao 
gồm hai cánh tay treo trên cây 
trồng và áp dụng thuốc trừ sâu 
hoặc phân bón qua vòi phun 
dưới dạng nguyên tử hoặc bụi. 
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Các thông số SAN cho các hàng rào thực vật: 

x Hàng rào có chiều cao như chiều cao cây trồng hoặc chiều cao của các 
van ứng dụng của thiết bị trên mặt đất, tùy theođiều kiện nào cao 
hơn. 

x Các hàng rào bao gồm cây trồng có lá duy trì quanh năm, nhưng có thể thấm 
qua được luồng không khí, cho phép làm rào cản để ngăn chặn thuốc trừ 
sâu. 

x Ưu tiên cho các loài bản địa. 

Yêu cầu SAN đối với khử trùng trên không: 

x Khử trùng trên được khuyến cáo bởi một chuyên gia có năng lực; 

x Phun xịt làm rửa trôi qua các hệ sinh thái tự nhiên và các khu vực 
hoạt động của con người  được giảm xuống thông qua các vùng 
không áp dụng hoặc rào cản thực vật: 

x Khu vực không áp dụng tối thiểu là: 

x 30 mét rộng, các khu vực tiếp giáp với đường giao thông 
công cộng và khu nhà ở, nếu ứng dụng song song với khu 
vực không- áp dụng phun xịt bằng nửa phía (không phun) 
để giảm thiểu trôi dạt đến các khu vực có nguy cơ cao. 

x Đối với các con sông, khu vực không áp dụng 15 m đối với mỗi bên bờ sông. 

x Rào cản thực vật được trồng lại với các loài cây không-cây trồng 
có độ tán cao hơn chiều cao cây trồng nhưng không cao hơn 6 
mét. 

 

x Máy bay: 

x Được trang bị Hệ thống Định vị Địa lý (GPS) với van đóng tự động 
nối với hệ thống GPS; 

x Độ cao bay cao hơn 5 mét so với tán cây trồng; Và 

x Chiều dài dải phun xịt ứng dụng tối đa là 80% so với cánh của 
máy bay. 

x Loại vòi phun và số giọt được hiệu chỉnh mỗi sáu tháng và liều ứng dụng 
được hiệu chuẩn trước mỗi lần sử dụng; 

x Vòi, ống , van, hệ thống GPS và đồng hồ đo lưu lượng tự động được kiểm 
tra trước và sau mỗi chuyến bay; 

x Điều kiện thời tiết là: 

x Tốc độ gió nhỏ hơn 10 km / giờ (km / h); 

x Tránh các điều kiện phun đảo ngược; và 

x Nhiệt độ tối đa là 29 ° C. 
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x Mỗi lần khử trùng trên không  được ghi lại bằng báo cáo hoạt động, bao gồm: 

x Vị trí của tài sản; 

x Loại dịch vụ đã thực hiện; 

x Loại cây trồng xử lý và diện tích (trong hectare) với phác họa khu 
vực cho thấy ranh giới, hàng rào, đường xá, hệ thống lưới điện, 
nước, các tòa nhà, từ hướng bắc và tọa độ địa lý ít nhất một điểm); 

x Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm tất cả các hóa đơn mua hàng, tên 
nhãn của các sản phẩm được áp dụng, tên thành phần hoạt chất (AI) 
và nồng độ (thể tích trên một lít, khối lượng trên một kg hoặc% AI) 
trong mỗi sản phẩm, số lượng của từng sản phẩm được áp dụng và 
ngày áp dụng, địa điểm và diện tích đất áp dụng cho từng sản phẩm, 
loại dụng cụ, tên người tiếp xúc xử lý thuốc; 

x Các thông số  bay và áp dụng  chiều cao của chuyến bay, chiều rộng 
của khoảng sử dụng  hiệu quả, phạm vi nhiệt độ, tốc độ và hướng 
gió; loại hình , tên , loại và tọa  độ của máy bay sử dụng; 

x Ngày và thời gian áp dụng (bắt đầu và kết thúc ); và 

x  Hướng của phạm vi sử dụng (phun xuống); vị trí của chuyến bay 
theo dõi thông qua tham khảo địa l{, xác định liệu ứng dụng đã 
được thực hiện với Hệ thống Định vị Toàn cầu Hệ thống (DGPS). 

Các tham số khôi phục SAN: Các tham số khôi phục các vùng lân cận của hệ sinh 
thái dưới nước là: 

x Thảm thực vật còn sót lại hoặc phục hồi chủ yếu là bản địa, ví dụ: Các hệ 
thống nông lâm kết hợp với độ che phủ của tán SAN và các tham số đa 
dạng loài; và 

x Chiều rộng tối thiểu các khu vực được khôi phục nằm liền kề tiếp giáp các  
hệ sinh thái dưới nước(chiều rộng mặt nước được xác định là chiều rộng của 
 dòng chảy bình thường trong mùa mưa nhưng không  phải trong điều kiện 
 ngập lụt) là: 

x 5 mét chiều ngang, theo chiều dọc nằm dọc theo hai bên đường 
nước rộng dưới 5 mét; 

x 8 mét chiều ngang, dọc theo hai bên mặt nước rộng 5-10 mét, 
xung quanh các suối, đầm lầy và các vùng nước khác; và 

 
x 15 mét chiều ngang, ngang dọc theo hai bên sông rộng hơn 10 mét.  

Yêu cầu SAN về quản lý rủi ro thuốc diệt loài gặm nhấm: 

x Chỉ sử dụng các loại thuốc trừ chuột đã được phân loại là chất độc 
trung bình (xanh dương) hoặc độc hại nhẹ (nhãn xanh lá); 

x Bẫy diệt loài gặm nhấm chỉ được sử dụng, nếu theo việc phá hoại  gặm 
nhấm chứng tỏ rằng phương pháp kiểm soát cơ học không hiệu quả; 

x Dấu hiệu hoạt động của động vật gặm nhấm (phân, dấu vết, vết gặm 
nhấm, hố đào) được theo dõi và ghi lại kết quả. Bẫy được kiểm tra 
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hàng ngày và các trạm mồi và cài đặt hàng tuần; 
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Thông số   Giá trỊ 

 
E. coli hoặc vi khuẩn coliform chịu nhiệt Không phát hiện trong mẫu 100 ml  

 Dư lượng Chlorine  hoặc dư lượng từ các chất 
tẩy uế khác Tối đa  0.5 mg/L 

 
pH 6.5 to 8.5 

 
Sodium Tối đa 20 mg/L 

 
Nitrates Tối đa 10 mg/L as nitrates 

 
Sulphates Tối đa  250 mg/L 

 
Turbidity11 

Ít hơn hoặc bằng 5 NTU (Đơn 
vị độ đục Nephelometric ) 

 

 

 

x Bẫy làm mồi bã làm cố định, giữ  chặt, và cấu trúc theo cách thức và 
kích cỡ  chỉ cho phép lối vào của động vật gặm nhấm; 

x Các nguồn thực phẩm thu hút được động vật gặm nhấm và  loại bỏ mảnh vỡ dư thừa; 

x Sử dụng gang tay khi thu gom xác loài gặm nhấm và chôn ở những nơi 
không gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người hoặc ô nhiễm nước; và 

x Loại bỏ trạm bẫy và số lượng trạm giảm dần đi khi không còn dấu hiệu 
phá hoại của chúng hoặc có bằng chứng rằng động vật hoang dã là 
mục tiêu. 

 Các thông số về nước uống an toàn SAN: Các thông số về nước uống an toàn của 
SAN được dựa trên các thông số của WHO như sauSAN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nhà cung cấp dịch vụ: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoặc các nhà thầu phụ 
của họ thực hiện các hoạt động thay mặt cho quản lý nông trại hoặc nhóm, cho dù 
các hoạt động này diễn ra trong hoặc ngoài các nông trại  liên quan đến tuyển 
dụng lao động  làm việc trong nông trại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý hoặc 
xả thải chất thải, vận chuyển sản phẩm hoặc người lao động, và cung cấp nhà ở 
cho người lao động với tên của quản lý nông trại hoặc nhóm. Các nhà cung cấp 
dịch vụ bao gồm các nhà cung cấp cho nông dân hoặc quản lý nhóm củi đốt, gỗ 
hoặc bất kz sản phẩm nào có nguồn gốc từ hệ sinh thái tự nhiên địa phương. Tuy 
nhiên, các nhà cung cấp các loại hàng hóa khác hoặc đầu vào cho nông trại không 
được coi là nhà cung cấp dịch vụ. 

11  Thiếu tính trong suốt của 
chất lỏng do sự hiện diện của 
các hạt lơ lửng . Đo lường độ 
đục là một kiểm tra chính về 
chất lượng nước. Với nhiều 
chất rắn lơ lửng trong một 
chất lỏng, thì chất lỏng sẽ bẩn 
hơn và độ đục của nó sẽ cao 
hơn. 
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Nước thải: Nước thải và chất thải rắn có chứa phân. Bất kz dòng nước thải  
nào bao gồm xả từ nhà vệ sinh được coi là nước thải, dù có hoặc không trộn  
với nước thải xám. 

Cây trồng- chịu bóng: Một loại cây trồng thích nghi để sống dưới bóng râm đầy 
đủ hoặc một phần. Điều này bao gồm, nhưng không nhất thiết là giới hạn, bạch 
đậu khấu, quế, ca cao, cà phê, macadamia, cây nhục đậu khấu và vani. 

Hộ sản xuất nhỏ: Một hộ sản xuất chủ yếu dựa vào lao động gia đình hoặc hộ gia 
đình, hoặc trao đổi lực lượng lao động lẫn nhau với các thành viên khác trong cộng 
đồng. 

Sự phun trôi: Số lượng sản phẩm sử dụng - đại diện cho thành phần hoạt chất của 
thuốc bảo vệ thực vật- đi lệch hướng từ khu vực xử lý do hoạt động của dòng 
không khí trong suốt quá trình xử lý. 

Người lao động tạm thời: Người lao động không được tuyển dụng vĩnh viễn 
nhưng chỉ ký hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng lao động 
liên quan có thời hạn hoặc không xác định thời hạn không bảo đảm tiếp tục. 

Người lao động tiến hành công việc thu hoạch ngắn hạn trên nông trại và tự nguyện 
di chuyển đến các nông trại khác không phải là đối tượng của hợp đồng giữa quản 
lý nông trại hoặc nhóm và người làm việc tạm thời. 

Việc chỉ định "người lao động ngắn hạn" có thể không thực hiện nhằm mục 
đích tránh các khoản tiền lương tối thiểu hoặc các khoản trợ cấp pháp lý hợp 
pháp bao gồm những người lao động này. 

Chất thải: Chất thải là chất liệu hoặc chất không cần đến hoặc không mong đợi. 
Nó còn được gọi là rác, bã , rác thải tùy theo loại vật liệu và thuật ngữ khu vực. 
Hầu hết chất thải bao gồm giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, chất thải thực phẩm, 
vật liệu hữu cơ, phân và gỗ. Bao gồm các vật liệu nguy hiểm. Nó bao gồm chất 
thải từ   sinh hoạt gia đình  hoặc công nghiệp, sản phẩm loại bỏ, rác thải vật liệu 
xây dựng hoặc đống đổ nát, đất đá từ khai thác đào bới, rác và đất từ làm sạch 
hoặc chuẩn bị đất đai. 

 Nước thải từ hoạt động chế biến:  Chất lượng nước đã bị ảnh hưởng xấu do quá 
trình công nghiệp và có nguồn gốc từ các hoạt động chế biến như các nhà máy 
(như các nhà máy chế biến ướt, các nhà máy dầu cọ, các nhà máy sản xuất đường 
mía), các hoạt động rửa (như trái cây hoặc rau quả hoặc cơ sở vắt sữa), đóng gói 
nhà máy hoặc nhà máy (như nước trái cây hoặc nhà máy cô đặc). 

Nguy cơ ô nhiễm nước: Thay đổi hệ thống xử l{ nước và các đường ống liên 
quan, hoặc các thảm hoạ tự nhiên như động đất, chấn động hoặc sạt lở đất. 
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 Nước cho gia súc: Nước có thể uống và nước an toàn có độ pH từ 5.5 đến 8.5  

và chứa ít nhất 3.500 ppm (mg /L) tổng số chất rắn hòa tan. Số lượng Coliforms 

 dưới 50 mỗi milimet nước; Hàm lượng clorua dưới 1,600 mg /L đối với bò sữa 

 và dưới 4.000 mg /L đối với bò thịt; và nhiệt độ dưới 30 ° C. 

Động vật hoang dã: Tất cả động vật có xương sống không thuần hoá trên cạn. 
 
 Người lao động: Bất kz người nào làm việc trong nông trại hoặc quản lý nhóm 
và được trả lương cho công việc của họ. Bao hàm tất cả các loại hình công nhân,  
gồm người lao động thường trú, tạm thời, có giấy tờ, không có giấy tờ, di dân và 
 tạm thời, cũng như những người tạm thời vắng mặt trong công việc hoặc doanh 
 nghiệp gần đây họ làm việc vì bệnh tật, nghỉ phép sinh con, nghỉ phép, huấn luyện 
 hoặc tranh chấp  công việc. 
 
Tổ chức công nhân: Là một hiệp hội tự nguyện của người lao động được chính 
phủ công nhận và đăng k{ hợp pháp, độc lập với quản lý nông trại hoặc quản lý 
nhóm và được tổ chức cho mục đích nghề nghiệp nhằm mục đích tiếp tục và bảo 
vệ quyền lợi và quyền lao động của người lao động hoặc thương lượng tập thể. 
(Trích từ Công ước ILO 87 liên quan đến Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền Tổ chức). 

Công việc gây hại cho trẻ em: Các công việc có thể gây hại cho sức khoẻ, sự an 
toàn và đạo đức của trẻ, bao gồm: 

x  Tiếp xúc xử lý thuốc trừ sâu, chất độc hại hoặc dư lượng; 

x Vận hành, hỗ trợ vận hành, hoặc làm sạch máy móc hoặc công cụ điện; 

x Các hoạt động đòi hỏi sự gắng sức về thể lực vượt quá khả năng an toàn 
của trẻ, chẳng hạn như nâng nặng tải lớn hơn 20% trọng lượng cơ thể 
của trẻ vị thành niên; 

x Làm việc trên những sườn dốc trên 50%, gần những vách đá hoặc những mái 
che, hoặc trên mái hoặc trên thang; 

x Làm việc trong các khu vực kho lưu trữ, xilô và các địa điểm xây dựng; và  

x f) Công việc làm vào ban đêm. 

Người lao động trẻ tuổi: Tuổi tối thiểu của một công nhân trẻ không được thấp 
hơn 15 năm. Theo mục đích của tiêu chuẩn này thuật ngữ  đề cập đến người lao 
động trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. (Công ước ILO về Tuổi tối thiểu, 1973 (Số 
138), Công ước về Tuổi tối thiểu để vào làm việc, Geneva, Phiên họp ILC lần thứ 
58). 
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NGUYÊN TẮC  1 

HỆ THỐNG LẬP KẾ HOẠCH 
VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ 

 

 

 Mục tiêu và kết quả: 
 

Mục tiêu tổng thể của nguyên tắc này là giúp nông dân đạt năng suất cao hơn bằng cách quản lý tốt hơn các khía 
cạnh xã hội, môi trường và nông nghiệp trên các nông trại của họ. Để đạt được điều này,  đơn vị  được chứng 
nhận thực hiện một hệ thống quản lý và quy hoạch nông trại tổng hợp, thiết lập các thủ tục và hệ thống để đảm 
bảo cải thiện liên tục trên con đường dẫn tới nông nghiệp bền vững. 

Kết quả là hệ thống lập kế hoạch và quản lý này hỗ trợ làm tăng năng suất và hiệu quả của nông trại, giảm tác động 
môi trường,và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hơn nữa, kết quả là nền sản xuất Nông nghiệp Thông 
minh thông qua tăng hiệu quả trong việc sử dụng đất, nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật từ  đó  hỗ trợ thích 
ứng và làm giảm nhẹ với biến đổi khí hậu n12 . Quy trình lập kế hoạch bao gồm bốn thành phần như trong sơ đồ 
dưới đây. 

 

 
 
 
 

Các nhà quản l{ nhóm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tạo tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình lập kế 
hoạch của nông trại  thành viên.Việc thông qua phương pháp lập kế hoạch nông trại này giúp các nhà sản xuất 
đánh giá các điều kiện địa phương và những rủi ro chính làm ảnh hưởng đến năng suất và tính bền vững của nông 
trại. Điều này cho phép lựa chọn các thực hành quản lý tốt nhất phù hợp với (các) loại cây trồng của nông trại và 
bối cảnh địa phương. 

 
12 Điều chỉnh các thực hành quản l{ và canh tác để giảm thiểu các tác động tiêu cực mà trong hiện tại hoặc dự kiến về thay đổi khí hậu làm ảnh 
hưởng mùa màng, hệ thống canh tác, hệ sinh thái và sinh kế. 

1. Đánh giá hiện trạng và giám sát 

4. Đánh giá hoạt động và điều chỉnh 
Cho chu kz tiếp theo 

2. Lập kế hoạch sản xuất và tuân thủ 

3. Thực hiện các hoạt động theo kế hoạch 
và lưu giữ hồ sơ  ghi chép 
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Tiêu chí Chủ chốt  

       Số  Tiêu chí  

1.1 Một cuôc đánh giá sơ bộ cho nông trai được tiến hành và ghi chép. Việc đánh giá được xem xét và cập nhật ít 
nhất mỗi năm một lần. Đánh giá bao gồm: 

x Bản đồ trang trại cho thấy vị trí của từng lô sản xuất, đường xá, các tòa nhà, các cơ sở hạ tầng khác, các 
hệ sinh thái tự nhiên và các mục đích sử dụng đất tiếp giáp với các khu vực được bảo vệ. 

• Phân định ranh giới phạm vi địa lý của chứng chỉ 

•  Thông tin về từng lô sản xuất, bao gồm loại cây trồng hoặc đồng cỏ, cây trồng hoăc các loai đồng cỏ, 
và mật độ cây, đàn, tuổi cây trồng, hoăc cải tạo cây trồng đối với cây lâu năm và chu kz luân canh cây 
trồng hàng năm; Và chu kz sản xuất.  

• Bảng tổng hợp diện tích nông trại, diện tích sản xuất và tổng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên. 

1.2 Hồ sơ được duy trì và các phương pháp tính toán được mô tả cho thấy rằng tổng sản lượng được chứng nhận 
bán không vượt quá sản lượng thu hoạch từ nông trại hoặc nhận được từ các nông trại được chứng nhận khác. 
Hồ sơ ghi chép được duy trì để chứng minh rằng chỉ những sản phẩm từ các nông trại được chứng nhận mới 
được xác nhận là sản phẩm đã chứng nhận. 

1.3 Các sản phẩm thu hoạch, tiếp nhận, chế biến, trộn lẫn, lưu giữ, đóng gói, dán nhãn hoặc xử lý trong các cơ 
sở quản lý của nông trại hoặc quản lý nhóm sự toàn vẹn của sản phẩm theo yêu cầu.Sản phẩm nhận từ các 
nông trại được chứng nhận, nhiều loại chứng nhận và không- chứng nhận được đăng k{ với nguồn gốc xuất 
xứ, ngày, và loại sản phẩm và khối lượng. Nếu sản phẩm nhân từ nông trai được chứng nhận, đồng thời 
tham gia nhiều loai chứng nhận và có các sản phẩm không-chứng nhận được quản lý cùng nhau, thì tất cả 
các sản phẩm chứng nhận phải được xác định rõ 

1.4 Tiến hành đánh giá đôc lập tác động môi trường và xã hội (ESIA) trước khi chuyển đổi đất đai hoặc phát triển 
hoặc mở rộng cơ sở hạ tầng nông trại trên cơ sở áp dụng theo yêu cầu luật hiện hành hoặc những thay đổi này 
vượt quá chỉ số giới hạn cho phép của SAN ESIA. ESIA bao gồm các kế hoạch và thủ tục bằng văn bản để giảm 
thiểu và giảm nhẹ bất kz tác động tiêu cực nào và tăng cường các tác động tích cực. Quản lý nông trại và quản 
lý nhóm thực hiện và giám sát kế hoạch ESIA trong các giai đoạn thiết lập và vận hành kế hoạch phát triển mới. 

1.5 Quản lý nông trại và quản lý nhóm  tiến hành tài liệu hóa và thưc hiện các cơ chế lựa chọn, theo dõi  giám sát 
và quản lý các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ các tiêu chí chủ chốt 
của bộ tiêu chuẩn này cho các công việc được thực hiện trong phạm vi chứng nhận. Khi nhà cung cấp dịch vụ 
xử l{, lưu trữ, đóng gói và / hoặc dán nhãn sản phẩm thay mặt cho nông trại hoăc quản lý nhóm , nhà cung cấp 
dịch vụ phải tham gia vào Chuỗi Chứng nhân Nguồn gốc  của SAN. 

1.6  Quản lý nông trại  và quản lý nhóm chứng minh cam kết đối với chương trình chứng nhận và tuân thủ bộ tiêu chuẩn 
này: 

x Nguồn lực và cán bộ chuyên môn và có tách nhiệm được chỉ định để xây dựng và thực hiện kế hoạch quản 
lý xã hội và môi trường; 

x  Các luật áp dụng được xác định trong phạm vi của tiêu chuẩn này, các hệ thống tuân thủ được duy trì và 
các văn bản khẳng định sự tuân thủ này được cung cấp; 

x  Đánh giá thường xuyên được tiến hành để đo lường sự phù hợp với tiêu chuẩn này; 
x  Các kế hoạch quản lý xã hội và môi trường được điều chỉnh cho phù hợp. 
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Cải thiện Liên tục:  Hệ thống Quản lý và Lập Kế hoạch hiệu quả 

Cấp độ  Số  Tiêu chí  

CC 1.7 Quản lý nông trại và quản lý nhóm phát triển và cập nhật thường xuyên lập kế hoạch quản lý nông trại 
nhằm tối ưu hóa năng suất, hiệu quả sử dụng đầu vào và tuân thủ theo tiêu chuẩn này. Kế hoạch bao 
gồm: 

•  Tình trạng của đất và xói mòn; 
•  Quản l{ nước (bao gồm cả việc ước tính sử dụng nước tưới); 
• Côn trùng và dịch hại ; 
• Quản lý các nguồn đầu vào (bao gồm ước tính sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật); 
•  Cây trồng; 
• Thay đổi khí hậu; 
• Các sự kiện thời tiết cực đoan 
• Số lượng sản xuất dự kiến và chất lượng sản phẩm mong muốn của cây trồng hoặc sản xuất gia súc được 

quy định trong phạm vi giấy chứng nhận của SAN và cho chu kz sản xuất tiếp theo; 
• Lao động; Và 
• Xác định các thực hành nông nghiệp để tối ưu hóa năng suất và hiệu quả sử dụng đầu vào. 

AC 1.8 Quản lý nông trại  và quản lý nhóm xây dựng và thực hiện một kế hoạch đào tạo để đào tạo nhân viên 
về năng lực cần thiết để thực hiện công việc của họ và tuân thủ các tiêu chuẩn này. 

 

AC 1.9 Quản lý nông trại và quản lý nhóm phân tích ít nhất mỗi năm các hồ sơ ghi chép về đầu vào và sản xuất 
của nông trại để đánh giá thành tựu của kế hoạch quản lý nông trại và điều chỉnh kế hoạch cho năm tiếp 
theo. 

 

B 1.10 Quản lý nông trại và quản lý nhóm giữ các bản ghi chép cập nhật về đầu vào và dữ liệu sản xuất cho ít 
nhất các hệ thống sản xuất cây trồng hoặc chăn nuôi trong phạm vi chứng nhận SAN. Những hồ sơ này 
bao gồm: 
 

• Số lượng của sản phẩm chứng nhân đã sản xuất và bán ra trong mỗi khoảng thời gian mười hai tháng; 
• Các áp dụng thuốc trừ sâu, bao gồm tất cả các hóa đơn mua hàng, tên nhãn của các sản phẩm đã sử 

dụng, tên thành phần hoạt chất của thuốc, số lượng của mỗi loại thuốc đã sử dụng, ngày sử dụng, địa 
điểm (lô sản xuất - xem tiêu chí 1.1-), diện tích đất mà mỗi sản phẩm được áp dụng, loại dụng cụ và tên 
của người xử lý thuốc trừ sâu; 

• Phân bón hữu cơ (loại, số lượng và chi phí) hoặc phân khoáng (số lượng và chi phí); 
• Số lượng nước tưới cho sản xuất, chế biến, hoặc chăn nuôi gia súc; và 
• Đối với hệ thống sản xuất gia súc, số lượng, chủng loại và nguồn gốc thức ăn chăn nuôi được sản xuất bên 

ngoài trang trại. 
 
 
 

B 1.11 Quản lý nông trại và quản lý nhóm tài liệu hóa tất cả các khoá tập huấn theo chủ đề đào tạo, tên, tổ 
chức và chức danh của người tập huấn, loại cây trồng, số phụ nữ và nam giới được đào tạo và chứng 
nhận cho từng người lao động hoặc thành viên nhóm đã tham gia tập huấn. 

 

B 1.12 Quản lý nông trại và quản lý nhóm hỗ trợ bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ, bao gồm tham gia đào 
tạo, giáo dục cũng như tham gia bình đẳng trong sản xuất và dịch vụ. 
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Công tác Quản lý của nhà Quản lý Nhóm đối với Hỗ trợ thành viên 
(chỉ dành cho phạm vi chứng nhận nhà quản lý nhóm) 

 
 

Mục tiêu và kết quả: 

Mục tiêu tổng thể của bộ tiêu chí cụ thể này là giúp các nhà quản lý nhóm hỗ trợ các thành viên trên con đường dẫn 
tới sự bền vững. Các nhà quản lý của nhóm phải hỗ trợ các thành viên, đặc biệt là các hộ nông dân nhỏ, trong việc 
nâng cao kiến thức và năng lực để thực hiện chương trình nông nghiệp bền vững. Đặc biệt, chức năng của các quản 
lý nhóm là giúp các thành viên tăng năng suất, tăng thu nhập của cây trồng, tăng cường mối quan hệ thương mại và 
tăng đòn bẩy trong chuỗi giá trị. 

Tiêu chuẩn SAN đòi hỏi các quản lý nhóm tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình dân chủ mà theo đó các thành viên 
là hộ nông dân sản xuất nhỏ được tham gia vào quá trình ra quyết định. Ngoài ra, các quản lý nhóm tạo ra và duy trì 
một hệ thống quản lý cung cấp tài liệu cho các cán bô kiểm toán do SAN ủy quyền tiến hành đánh giá mức độ tuân 
thủ các thành viên của nhóm đối với tiêu chuẩn này. 

Các nhà quản lý nhóm làm việc thay mặt cho các thành viên có được thu nhập đáp ứng được tất cả các nhu cầu thiết 
yếu cho bản thân người nông dân và gia đình họ. Điều này bao gồm việc cung cấp quyền tiếp cận tới chăm sóc sức 
khoẻ và giáo dục cho các nông dân và gia đình họ. Các nhà quản lý nhóm và các nông dân thống nhất với nhau về cách 
tiếp cận về chăm sóc sức khoẻ và giáo dục đối với bản thân và gia đình của họ. 

 
 

Tiêu chí Chủ chốt  

Số. Tiêu  chí 

1.13 Quản lý nhóm  lưu giữ hồ sơ của tất cả thành viên, bao gồm tên, thông tin liên lạc, giới tính, tuổi tác, địa điểm, 
cây trồng, và các khu vực sản xuất. 

1.14 Quản lý nhóm nhóm đánh giá sự phù hợp của thành viên với tiêu chuẩn SAN này thông qua công tác đánh giá 
nội bộ. Quản lý nhóm kiểm tra tất cả nông trại thành viên mới trước khi họ làm thành viên chính thức.Tất cả 
các nông trại khác được đánh giá thường xuyên để theo dõi việc thực hiện các hoạt động cải thiện cần thiết và 
đảm bảo rằng toàn bộ phạm vi của tiêu chuẩn được đánh giá cho mỗi thành viên ít nhất ba năm một lần. Các 
cuộc thăm viếng nông hộ thành viên được lên kế hoạch vào các thời điểm khác nhau trong năm để đánh giá 
các hoạt động thu hoạch, canh tác và sử dung thuốc trừ sâu. 
 



36 

SAN Standard Hệ thống Lập Kế hoạch và Quản lý Hiệu quả 
 

 

 

 
 

Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:  Công tác Quản lý của nhà Quản lý Nhóm đối với Hỗ trợ Thành viên 

Cấp độ Số. Tiêu chí  

C 1.15 Quản lý nhóm thực hiện và tài liệu hóa hệ thống quản trị nhóm bao gồm thủ tục ra quyết định, tiêu chí 
lựa chọn thành viên nhóm, và quy định đối với các thành viên. Cơ cấu quản trị nhóm, lựa chọn thành 
viên, và các quy tắc thành viên tránh mọi hình thức phân biệt đối xử. Quản lý nhóm không hạn chế 
thành viên của mình thành lập hiệp hội hoặc liên kết với nhau. 

      Không Áp dụng đối với Mô hình Nhóm 
              "Nhiều nông trại dưới một chủ sở hữu". 

C 1.16 Quản lý nhóm ký hoặc đánh dấu các thỏa thuận với tất cả các thành viên trong nhóm bao gồm nghĩa vụ 
tuân thủ bô tiêu chuẩn này và quyền khước từ hoặc khiếu nại các phát hiện về sự không- tuân thủ và 
hậu quả của nó đối với quản lý nhóm. Quản lý nhóm thực hiện các biện pháp xử phạt và khiếu nại đối 
với việc không- tuân thủ các thành viên nhóm với các tiêu chí áp dụng của tiêu chuẩn này và với các yêu 
cầu nội bộ của quản lý nhóm. 

 

C 1.17 Quản lý nhóm phát triển và thực hiện kế hoạch đào tạo và các hoạt động hỗ trợ khác dựa trên nhu cầu 
của các thành viên nhóm thông qua cơ cấu quản lý nhóm và thông qua quá trình lập kế hoạch nông trại.  
Các hoạt động đào tạo phù hợp với trình độ học vấn của các thành viên và với bối cảnh văn hoá và được 
cung cấp cho tất cả các thành viên. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm tạo điều kiện cho các thành viên tiếp 
cận với hoạt động nông trại, cây trồng có chất lượng cao, hoặc dịch vụ tài chính.Quản lý nhóm cố gắng 
cung cấp đào tạo cho các thành viên nhóm có lợi thế tiềm năng ít hơn, những người ở vùng sâu vùng 
xa, và những người có kiến thức hạn chế. Người quản lý nhóm tiến hành phân tích tiến độ, cơ hội và 
thách thức về kế hoạch đào tạo nhóm, và chia sẻ kết quả với các thành viên trong nhóm và được sử 
dụng để cải thiện xây dựng và thực hiện đào tạo. 

 

C 1.18 Quản lý nhóm phát triển, tài liệu hóa và thực hiện cơ chế không-phân biệt đối xử và phân phối lợi 
nhuận cho các thành viên trong nhóm. Quản lý nhóm trao đổi thông tin minh bạch về việc phân phối 
thu nhập cho các thành viên trong nhóm. 

          Không Áp dụng đối với Mô hình Nhóm  
“"Nhiều nông trại dưới một chủ sở hữu". 

C 1.19 Trường hợp không có dịch vụ y tế công cộng hoặc dịch vụ giáo dục, quản lý nhóm phát triển và thực 
hiện kế hoạch  hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ và giáo dục cơ bản cho các thành viên.  
 
 
 

C 1.20 Quản lý nhóm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch cho các thành viên thông qua đào tạo, 
các mẫu tiêu chuẩn để thu thập và phân tích dữ liệu, và hỗ trợ phân tích tiến độ và sửa đổi kế hoạch 
nông trại cho phù hợp. 
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NGUYÊN TẮC   2 

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC 
 
 
 
 

Mục tiêu và kết quả: 
 

Rừng là biện pháp phòng hộ tốt nhất để chống lại biến đổi khí hậu, nhưng hoạt động nông nghiệp thường là một 
trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nạn phá rừng và gây khí thải nhà kính. Nguyên tắc này nhằm mục đích 
giúp ngăn chặn nạn phá rừng và bảo vệ sự đa dạng sinh học 13 , các hệ sinh thái tự nhiên, và các Khu vực có Bảo tồn có 
Giá trị cao ở trong và xung quanh khu vực nông trại chứng nhận. 

Thông qua việc thực hiện các tiêu chí trong nguyên tắc này, các nông trại tiến hành bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên tại 
nông trại và không góp phần phá rừng. Thêm vào đó,  đa dạng hóa các tầng cây bản địa làm cây che bóng khác nhau 
được yêu cầu áp dụng đối với cây trồng chịu bóng (như cà phê và ca cao) sẽ giúp bảo tồn đa dạng sinh học và tăng 
khả năng phục hồi của nông trại. 

Đối với tất cả các hệ thống sản xuất cây trồng và chăn nuôi, Tiêu chuẩn SAN đòi hỏi các trang trại phải bảo tồn hoặc 
phục hồi cây cối và các thảm thực vật bản địa khác. Các nông trại chứng nhận cũng duy trì, tăng số lượng và sự đa 
dạng của thảm thực vật bản địa để giúp đa dạng hóa hệ thống sản xuất, bảo tồn môi trường sống cây cối và động vật 
bản địa và tính đa dạng sinh học của chúng,  hỗ trợ các dịch vụ liên quan hệ sinh thái quan trọng như thụ phấn, kiểm 
soát dịch hại và chu trình nước. 

Ngoài ra, các nông trại góp phần bảo tồn trong việc mở rộng hệ thống cảnh quan bằng cách duy trì hành lang cho 
động vật hoang dã và các hệ sinh thái dưới nước, và tránh những tác động tiêu cực đến các khu vực được bảo vệ ở 
xung quanh. Nông trại chứng nhận hỗ trợ bảo vệ các loài có nguy cơ bị tiệt chủng và các quần thể thực vật và động 
bản địa khác bằng cách cấm săn bắn, giảm thiểu sự lây lan của các loài xâm lấn và thực hiện các bước để giảm thiểu 
xung đột giữa con người và động vật hoang dã. 

Việc thực hiện Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của SAN giúp các nhà sản xuất và các công ty chứng tỏ sự tuân thủ 
các cam kết “không- phá rừng” và cam kết truy tìm nguồn nguồn gốc sản phẩm, và giúp người tiêu dùng xác định các 
sản phẩm trên thị trường không do phá rừng. 

Những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đã được thể hiện qua sự thay đổi nhiệt độ toàn cầu và các hệ thống 
thời tiết, và những xu hướng dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai gần. Bằng cách bảo vệ đa dạng sinh học, các 
hệ sinh thái tự nhiên và trữ lượng các-bon, các nông trại chứng nhận áp dụng các nguyên tắc chính của Nông nghiệp 
Khí hậu Thông minh góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó giảm nhẹ tác động hoạt động nông 
trại đến sự thay đổi khí hậu và không đóng góp thêm cho các tác nhân chính gây ra thay đổi khí hậu. Bằng cách này, 
việc thực hiện Tiêu chuẩn SAN giúp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo cách mang lại lợi ích cho cả con người và 
hành tinh. 

 
 

13 Sự thay đổi giữa các sinh vật sống từ tất cả các nguồn bao gồm các hệ sinh thái trên cạn, biển và các hệ sinh thái dưới nước khác và các phức hệ 
sinh thái mà chúng là một phần trong đó; Điều này bao gồm sự đa dạng trong các loài, giữa các loài với nhau và các hệ sinh thái.. 
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Tiêu chí Chủ chốt  

Số. Tiêu chí  

2.1 Các Hệ Sinh thái có Giá trị Cao (HCV) không bị phá hủy từ ngày 1 tháng 11 năm 2005 trở đi. 
 

2.2 Các nông trại bảo tồn tất cả các hệ sinh thái tự nhiên và không phá hủy rừng hoặc các hệ sinh thái tự nhiên khác 
trong giai đoạn năm năm trước ngày nộp đơn ban đầu để chứng nhận SAN hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2014, 
tùy theo ngày nào trước đó. 

 

2.3 Các hoạt động sản xuất không làm ảnh hưởng xấu đến bất kz khu vực được bảo vệ. 
 

2.4 Không bao giời săn bắt hoặc giết động vật đang bị đe doạ tiệt chủng hoặc động vật được bảo vệ. 
Không  săn bắt động vật trên nông trại, ngoại trừ các trường hợp sau đây: 

 
• Các nông hộ nhỏ có thể săn bắt các loài không-bị đe dọa tiệt chủng mà không vì mục đích thương mại; và 
• Động vật hoang dã có xương sống có thể săn bắt theo kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) của nông trại 

và chỉ là biện pháp cuối cùng. 

Không sử dụng chất nổ hoặc chất độc hại để săn bắt, đánh bắt cá hoặc kiểm soát các loài động vật hoang dã gây 
hại. Kiểm soát các loài gặm nhấm theo yêu cầu quản lý rủi ro của rodenticide SAN. 

 
 
 

Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Thảm Thực vật Bản địa 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

C 2.5 Duy trì các thảm thực vật là cây bản địa hiện có bên ngoài  hệ sinh thái tự nhiên, bao gồm: 
• Cây nông lâm làm cây che bóng hiện có; 
• Vùng thực vật nằm liền kề với các hệ sinh thái dưới nước; Và 
• Cây bản địa lớn, trừ khi gây nguy hiểm cho người hoặc cơ sở hạ tầng. 

C 2.6 Quản lý nông trại và quản lý nhóm xây dựng một bản đồ bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên và hệ thống 
cây che phủ có tán là cây nông lâm hoặc cây trồng biên cùng với thảm thực vât che phủ và ước tính tỷ lệ 
phần trăm thành phần loài bản địa. Nếu nông trại hoặc nông trại thành viên có ít hơn 10% diện tích 
thảm thực vật bản địa hoặc dưới 15% diện tích thảm thực vật bản địa cho các nông trại cần cây che 
bóng , quản lý nông trại và quản lý nhóm sẽ phát triển và thực hiện kế hoạch tăng hoặc phục hồi dần 
dần thảm thực vật bản địa, bao gồm: 
 

• Phục hồi các khu vực liền kề hệ sinh thái dưới nước; 
• Phục hồi các vùng đất nông nghiệp sản xuất  nằm giáp với hệ sinh thái tự nhiên; hoặc 
• Kết t hợp cây bản địa như trồng cây trồng biên và cây hàng rào  xung quanh khu nhà ở và cơ sở hạ tầng, 

hàng rào sống, cây che bóng, và các hệ thống cây nông lâm kết hợp lâu dài. 

C 2.7 Nếu các khu vực nằm liền kề các hệ sinh thái dưới nước không được bảo vệ theo các thông số khôi phục 
SAN, một kế hoạch được xây dựng và thực hiện để khôi phục lại các khu vực này. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Thảm Thực vật Bản địa 

Level No. Criteria 

A 2.8 Các thông số phục hồi SAN được thực hiện cho tất cả các hệ sinh thái dưới nước. 

A 2.9 Các nông trại có cây trồng dưới tán chịu bóng mát có ít nhất 15% tổng diện tích thảm thực vật tự nhiên 
trong toàn nông trại hoặc nhóm nông trại hoặc tán cây che bóng đáp ứng thông số khôi phục và đa 
dạng loài của SAN. 
Nông trại hoặc các nhóm nông trại có cây trồng không-che bóng có ít nhất 10% tổng lượng thảm thực 
vật bản địa che phủ khắp nông trại hoăc nhóm nông trại. 
 

  
  
  

 
 
 

Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Quản lý Động vật Hoang Dã 

Level No. Criteria 

C 2.10 Không thu thập các loài thực vật có nguy cơ tiệt chủng cấp, ngoại trừ: 
• Sử dụng cho mục đích không- thương mại dùng cho y học cổ truyền; hoặc 
• Các mục đích nghiên cứu khoa học hoặc bảo tồn, và chỉ với sự cho phép của chính quyền địa phương. 

C 2.11 Không nuôi nhốt Động vật hoang dã .  Chỉ nuôi nhốt chúng trong trại trước ngày chứng nhận sớm nhất 
vì mục đích không-thương mại nhằm duy trì cuốc sống của chúng nếu không bị ngược đãi. 

C 2.12  Không giới thiệu có chủ đích hoặc phóng thích các loài xâm lấn. Không xả thải các loài thực vật xâm lấn 
hiện có hoặc các bộ phận của chúng vào hệ sinh thái dưới nước. 

 

A 2.13 Các trang trại giảm thiểu nguy hiểm do động vật hoang dã  gây ra đối với người lao động, cây trồng  
hoặc tài sản nông trại thông qua xác định vị trí, thiết kế cơ sở hạ tầng nông trại và hàng rào; duy trì 
hoặc thiết lập hành lang tạo điều kiện cho động vật hoang dã di chuyển nhằm giảm thiểu nguy 
hiểm; đào tạo công nhân về các thủ tục và các phản ứng khẩn cấp để giải quyết thiệt hại về cây 
trồng hoặc khi bị động vật hoang dã tấn công 

A 2.14 Thực hiện các nổ lực nhằm giảm các loài thực vật xâm lấn đã hiện diện trên nông trại. 
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N G U Y Ê N  T Ắ C  3 

BẢO TỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  
 
 
 
 

Mục tiêu và kết quả: 
 

Việc bảo tồn cẩn thận các nguồn tài nguyên thiên nhiên là nền tảng của nông nghiệp bền vững.Giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường giúp con người hưởng lợi, công tác thụ phấn, chăn nuôi và nhiều thứ khác nữa. Nguyên tắc này nhằm 
đảm bảo sứ khỏe của đất và nguồn nước, cũng như giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và nhiên liệu hóa thạch. 

Thực hành canh tác tốt trong nguyên tắc này làm giảm thiểu sự xói mòn đất và nén chặt đất, duy trì hoặc cải thiện 
sức khoẻ của đất, bao gồm cả các chất hữu cơ trong đất. Độ màu mỡ của đất được quản l{ theo cách thúc đẩy sức 
khoẻ của cây trồng và đất. Cải tiến chất hữu cơ trong đất, nước, sức khoẻ của đất, và quản lý dịch hại làm gia tăng 
khả năng phục hồi của nông trại đối với sự thay đổi khí hậu. 

Ô nhiễm nguồn nước nông trai được giảm thiểu thông qua việc giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tránh rửa trôi 
phân bón ra các nguồn nước tự nhiên. Tiêu thụ nước được tối ưu hóa cho sản xuất và chế biến cây trồng, tránh 
những tác động tiêu cực đến cộng đồng địa phương và hệ sinh thái. Nước thải được quản l{ để tránh rủi ro vệ sinh và 
tác động tiêu cực đến hệ sinh thái dưới nước. 

Chất thải nông trại được giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế, và chất thải được quản lý theo cách tránh ô nhiễm môi 
trường. 

Nghiêm cấm các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại cao và rủi ro của thuốc đối với người, động vật hoang dã, hệ sinh 
thái dưới nước và thụ phấn giúp giảm thiểu thông qua các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Các nhà sản xuất áp dụng quản 
lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) để giảm thiểu thiệt hại do sản xuất do sâu bệnh gây ra. Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật và ngăn ngừa các ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động kiểm soát dịch hại làm lợi cho nông dân, công nhân, người đi 
qua nông trại và các hệ sinh thái tự nhiên. 

Cây trồng và sản phẩm chứng nhận không bao giờ chứa loài biến đổi gen (GMOs). Các nôngg trại tăng hiệu quả sử 
dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, giảm tỷ lệ sử dụng năng lượng từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch và 
đảm bảo rằng các nguồn năng lượng tái tạo không làm hại đến các hệ sinh thái tự nhiên. 

 
 Việc thực hiện các tiêu chí trong các nguyên tắc này hỗ trợ nông trại bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, do 
vậy những tác động tích cực, kịp thời, có thể nhìn thấy ở cấp độ cảnh quan. 
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Tiêu chí Chủ chốt 

Số. Tiêu chí 

3.1 Nước thải từ các hoạt động chế biến không được thải ra các hệ sinh thái dưới nước trừ khi nó đã được xử lý 
để đáp ứng các thông số nước thải công nghiệp của SAN. Nước thải từ hoạt động chế biến không được áp 
dụng đối với đất cát hoặc có độ thẩm thấu cao, nơi có độ dốc vượt quá 8%, hoặc nơi có mực nước cao theo 
mùa hoặc thường xuyên. Nước thải từ hoạt động chế biến có thể không được áp dụng cho đất trừ khi nó đã 
được xử l{ để loại bỏ các hạt và độc tố và để giảm độ chua và phù hợp với các thông số nước thải công nghiệp 
của SAN để làm nước tưới. Nước thải từ hoạt động chế biến không được trộn lẫn với nước sạch với mục đích 
đạt được các thông số về nước thải công nghiệp SAN. 
 

3.2 Nước thải chưa được xử lý không thải ra hệ sinh thái dưới nước. 
 

3.3 Quản lý nông trại phát triển và thực hiện kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) làm cơ sở phòng trừ  
và giám sát dịch hại và nhằm tránh thiệt hại kinh tế cho cây trồng đồng thời giảm rủi ro sử dụng thuốc bảo vệ 
thưc vật. Quản lý nông trại xác định các bước quản lý dịch hại trên cơ sở phân tích hồ sơ theo dõi sâu bệnh. 
Dịch hại được quản lý bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát sinh học hoặc các phương pháp không-hóa 
học khác nếu khả thi. Khi sử dụng thuốc trừ sâu, ưu tiên cho lựa sử dụng thuốc trừ sâu độc tính không hạn 
chế, và thuốc trừ sâu chỉ được áp dụng cho các bộ phận của cây bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh. Tất cả công nhân 
tham gia vào các hoạt động quản lý dịch hại được đào tạo về nội dung của kế hoạch IPM. 

 

3.4 Cấm sử dụng các chất thuộc Danh mục Thuốc bảo vê thực vật bị cấm của SAN.  Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật được đăng k{ hợp pháp ở nước sản xuất. Chỉ sử dụng dầu khoáng chất nông nghiệp khi có phép, nếu 
chúng chứa ít hơn 3% dư lượng Dimethyl Sulfoxide (DMSO). 
 

3.5  Áp dụng phun xịt thuốc bảo vệ thực vật  bằng máy bay đáp ứng các yêu cầu của SAN về khử trùng trên không. 
Người lao động không có mặt ở các khu vực trong quá trình khử trùng bằng thuốc trừ sâu trên không. Trong 
trường hợp hê thống kênh mương thoát nước sơ cấp và thứ cấp có nước thường xuyên, cần xây dựng và thực 
hiện kế hoạch che phủ bảo vệ các vùng nước này bằng thảm thực vật hoặc các phương tiện vật lý hiệu quả 
khác.  
 

3.6 Các loại cây trồng thuộc phạm vi chứng nhận SAN không bao gồm các loài biến đổi gen (GMOs) và không được 
đóng gói hoặc chế biến cùng với các sản phẩm GMO. 
 

3.7 Các nông trại không sử dụng chất thải của con người trong các hoạt động sản xuất hoặc chế biến. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:  Bảo tồn và Quản lý Đất 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

C 3.8 Các nông trại làm giảm xói mòn nước và gió thông qua các thực hành như che phủ mặt đất, tạo độ 
mùn, tái tạo thảm thực vật ở các khu vực dốc, tầng bậc thang, dải lọc, hoặc giảm thiểu sử dụng thuốc 
diệt cỏ. 
 C 3.9 Chỉ sử dụng lửa đốt để kiểm soát dịch hại, chỉ theo quy định của kế hoạch IPM và chỉ khi nó tạo ra ít 
tác động tiêu cực đến môi trường hơn các biện pháp kiểm soát dịch hại khác. Để bảo vệ các hệ sinh 
thái tự nhiên, cơ sở hạ tầng và cộng đồng, lửa chỉ được thực hiện bởi những người được đào tạo 
được trang bị công cụ phòng trừ hỏa hoạn, thiết bị bảo vệ cá nhân và tiếp cận với nước để chữa 
cháy và chỉ khi tốc độ gió và hướng tạo ra nguy cơ tối thiểu khi việc đốt cháy không kiểm soát được. 
Nếu sử dụng, thì khu vực sử dụng lửa và các quá trình này phải chỉ ra trên bản đồ cập nhật của nông 
trại. 

B 3.10 Các nông trại thực hiện các hoạt động canh tác chẳng hạn như luân chuyển cây trồng, viêc trồng trọt 
bao gồm bổ sung ni tơ vào lớp phủ đất hoặc cây che phủ, hoặc sử dụng phân ủ hữu cơ hoặc tạo lớp 
mùn nhằm duy trì hoặc tăng cường độ phì của đất. 
 B 3.11 Thực hành quản lý chất dinh dưỡng được thực hiện dựa trên đánh giá nhu cầu cây trồng, giám sát 
thường xuyên về độ màu mỡ của đất và tình trạng dinh dưỡng cây trồng, hoặc các khuyến nghị từ các 
chuyên gia nông nghiệp địa phương. Phân bón hữu cơ được ưu tiên sử dụng khi có sẵn tại địa phương. 
 

B 3.12 Các nông trại áp dụng phân bón sẵn có một cách chính xác cho cây trồng khi và ở những nơi mà cây 
cần dinh dưỡng và để giảm thiểu tổn thất hoặc ô nhiễm môi trường. Thiết bị trộn và bón phân được 
bảo trì hàng năm, hoặc bất kz khi nào sản phẩm thay đổi. 

B 3.13 Các trang trại làm giảm độ chặt của đất thông qua không- canh tác hoăc không làm đất, nện đất ở 
áp suất thấp, hoặc hạn chế kích thước xe và thời gian ra vào nông trại. 

A 3.14 Trên cơ sở lưu giữ hồ sơ (xem 1.11), quản lý nông trại và quản lý nhóm chứng minh rằng các đầu vào 
chất dinh dưỡng cho cây trồng và đất đai được cung cấp đầy đủ nhằm bù đắp lại mất mát và tổn thất 
do sản xuất liên quan, nhưng không góp phần gây ra tình trạnh dinh dưỡng tốt/ europhication thông 
qua việc áp dụng quá mức. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Bảo tồn Nước 

Cấp độ Số. Tiêu chí  

C 3.15 Các nông trại tuân thủ luật pháp hiên hành về việc thu hồi nước mặt hoặc nước ngầm cho các mục 
đích nông nghiệp, nước sinh hoạt hoặc chế biến. 
 

C 3.16 Xây dựng hệ thống thủy lợi mới nhằm tối ưu hóa năng suất cây trồng hoặc đồng cỏ đồng thời giảm 
thiểu sự lãng phí nước, xói mòn và nhiễm mặn. 
 

B 3.17 Đối với các hoạt động tưới hoặc sử dụng nước để chế biến hoặc sản xuất gia súc, quản lý nông trại 
và quản lý nhóm xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo tồn nước để giảm lượng nước sử dụng cho 
một đơn vị sản phẩm được sản xuất hoặc chế biến. Kế hoạch này ghi nhận mức tiêu thụ nước hiện 
tại, đánh giá nhu cầu nước trong tương lai và lượng nước sẵn có và thiết lập các mục tiêu để nâng 
cao hiệu quả sử dụng nước. 
 B 3.18 Các hệ thống tưới và phân phối nước hiện tại được quản l{ và duy trì để tối ưu hóa năng suất cây 
trồng hoặc đồng cỏ và hạn chế tối đa lượng nước thải, xói mòn và nhiễm mặn. 
 

A 3.19 Dựa rên cơ sở lưu giữ hồ sơ (xem mục 1.10), nông trại thể hiện viêc giảm lượng nước tưới dùng cho 
sản xuất, chế biến, hoặc gia súc trên một đơn vị sản phẩm được sản xuất hoặc chế biến. 
 

 
 

 Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:    ChẤt lượng Nước 

Cấp độ Số. Tiêu chí  

C 3.20 Nước thải xám được thu thập và quản lý thông qua các hệ thống xử lý hoặc thoát nước, và  
 không được thải ra vào hệ sinh thái dưới nước. 

 

B 3.21 Các nông trại lập bản đồ tất cả các nhà vệ sinh hố xí và khu xử l{ nước thải và hệ thống thoát nước. 
Các hệ thống này là được bố trí, thiết kế và quản l{ để giảm thiểu rủi ro đối với các hệ sinh thái dưới 
và nguồn cung cấp nước uống. 

 

B 3.22 Nước thải được xử l{ đáp ứng được các thông số về chất lượng nước theo quy định pháp luật trước  khi 
xả thải. 

 
 

                 i  Không áp dung đối với nông hộ  



SAN Standard Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên 

44 

 

 

 
 

Lĩnh vực Cải thiện Liên tục :  Quản lý Dịch hại Tổng hợp 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

C 3.23 Trong trường hợp nhiều nhóm, quản lý nhóm xây dựng một kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) 
cho nhóm, theo nội dung của Tiêu chí chủ chốt 3.3. Các nhà quản l{ nhóm đào tạo và hỗ trợ các thành 
viên của mình để thực hiện kế hoạch này trên các nông trại thành viên. 
 

C 3.24  Quản lý nông trại và quản lý nhóm ghi chép theo dõi tình trạng dịch hại với các 
thông số sau: 

• Loại dịch hại; 
• Ngày,  khu vực và địa điểm, và mức độ phá hoại; và 
• Thời tiết trong thời kz bị nhiễm bệnh. 

B 3.25 Các hộ sản xuất ghi chép theo dõi tình trạng dịch hại với các thông số sau: 
• Loại dịch hại; 
• Ngày,  khu vực và địa điểm, và mức độ phá hoại; và 
• Thời tiết trong thời kz bị nhiễm bệnh. 

B 3.26 Quản lý nông trại và quản lý nhóm phân tích hồ sơ theo dõi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và theo 
dõi giám sát sâu bệnh, ghi chép lại bất kz sự giảm hoặc gia tăng mức độ nghiêm trọng của dịch hại 
và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cập nhật kế hoạch IPM hàng năm xem xét hiệu quả của 
phương pháp quản lý dịch hại trong quá khứ và bất kz thách thức hoặc cơ hội mới nào đối với kiểm 
soát dịch hại. 
  

 
 

Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Quản lý Thuốc Bảo vê Thực vật 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

C 3.27 Các nông trại áp dụng các chất được liệt kê trong Danh mục Thuốc bảo vệ thưc vật cấm sử dụng của 
SAN có nguy cơ rủi ro đến đời sống dưới nước chỉ ở các các khu vưc không- áp dụng SAN chung 
quanh hệ sinh thái tự nhiên dưới nước buột phải thi hành hoặc thiết lập các hàng rào thực vật tuân 
thủ theo thông số của SAN dành cho hàng rào thực vật hoặc các cơ chế hiệu quả khác nhằm làm 
giảm sự rửa trôi phun xịt. Các nông trại áp dụng các chất được liệt kê trong Danh mục Thuốc bảo vệ 
thực vật cấm sử dụng của SAN để sử dụng với giảm nhẹ rủi ro có nguy cơ gây ra động vật hoang dã 
chỉ khi các vùng không- áp dụng SAN xung quanh các hệ sinh thái tự nhiên bị buộc thi hành hoặc các 
rào cản thực vật được thiết lập phù hợp với các thông số SAN đối với các hàng rào thực vật hoặc các 
cơ chế hiệu quả khác để giảm sự rửa trôi phun xịt. 
 C 3.28 Các nông trại thiết lập và duy trì các hàng rào không -thực vật phù hợp với các thông số SAN đối với các 
rào cản thực vật hoặc các vùng không áp dụng SAN giữa các loại cây trồng được sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật và các khu vực hoạt động của con người. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Quản lý Thuốc Bảo vê Thực vật 

Cấp độ Số. Tiêu chí  

C 3.29 Các nông trại áp dụng các chất được liệt kê trong Danh mục Thuốc bảo vê thực vật cấm của SAN để 
sử dụng với Giảm nhẹ Rủi ro chỉ có rủi ro đối với thụ phấn, nếu: 

• Không có thuốc trừ sâu ít độc hại, có hiệu quả; 
• Tiếp xúc với các hệ sinh thái tự nhiên được giảm thiểu bằng cách tuân thủ các vùng không-áp 

dụng SAN hoặc bằng cách thiết lập hàng rào thực vật phù hợp với các tham số SAN đối với các 
hàng rào thực vật hoặc bằng cách thực hiện các cơ chế có hiệu quả khác để giảm sự trôi 
phun;và 

• Sự tiếp xúc của thụ phấn với các chất này tiếp tục được giảm đi thông qua: 
• Các chất chỉ được áp dụng khi thụ phấn không hoạt động; hoặc 
• Các chất không được áp dụng cho cỏ dại có hoa hoặc hoa cỏ bị loại bỏ; Và 
• Các chất được sử dụng trong khi cây trồng không ở giai đoạn cao điểm ra hoa. Không áp dụng đối với 

chuối, ca cao, nho, cam chanh, dứa, mận psyllium, mía và chè. 
• Nếu các đàn ong đươc sử dụng, chúng được che phủ tạm thời lại trong quá trình sử dụng, và đàn ong 

được cung cấp nguồn nước sạch ở bên ngoài khu vực được xử lý. 

C 3.30 Tất cả các thuốc trừ sâu được lưu trữ an toàn trong kho có khóa. Chỉ những người được tập huấn về rủi ro 
thuốc trừ sâu và quản lý có thể ra vào kho  lưu trữ thuốc trừ sâu. 
All pesticides are stored in a safely locked storage facility. Only people trained in pesticide risks and 

 Và quản lý thuốc trừ sâu được ra vào kho lưu trữ thuốc trừ sâu. 

C 3.31 Thuốc bảo vệ thực vật được liệt kê trong Danh mục thuốc BVTV bị cấm của SAN và các sản phẩm hết 
hạn đã được sử dụng trước các nông trai xin cấp chứng nhận được trả lại cho nhà cung cấp hoặc, nếu 
nhà cung cấp không nhận lại các sản phẩm này, chúng phải được dán nhãn và lưu trữ riêng biệt với 
các sản phẩm khác cho đến khi được xử lý an toàn. 

 
 

 
 

C 3.32 Xác định những người hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng tiềm ẩn, cảnh báo và thông báo trước về việc áp 
dụng thuốc bảo vệ thực vật và không được tiếp cận với các khu vực sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.  

C 3.33 Các vỏ chứa thuốc bảo vệ thực vật rỗng và dụng cụ phải rửa ba lần, và nước rửa đưa trở lại khu vực pha chế 
thuốc để sử dụng lại. Các thùng chứa thuốc rỗng được giữ trong kho lưu trữ khóa lại cho đến khi giao trả 
một cách an toàn cho nhà cung cấp hoặc, nếu nhà cung cấp không nhận lại vỏ chứa rỗng, chúng được cắt 
hoặc đục lỗ để ngăn ngừa việc sử dụng khác. Các thùng chứa rỗng chỉ sử dụng lại để chứa cùng loại ban đầu 
và chỉ khi được dán nhãn phù hợp. 

 
 
 
 

B  3.34 Nông trại chọn dụng cụ và kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tối ưu cho cây trồng và loại thuốc bảo 
vệ thực vật để giảm thiểu phun trôi. 

 
 

B 3.35 Thời kz cách l{ trước khi thu hoạch của thuốc bảo vệ thực vật theo quy định trong Bảng Dữ liệu An toàn 
Vật liệu của sản phẩm (MSDS), nhãn hoặc biển báo an toàn được tuân thủ khi áp dụng thuốc. Khi hai 
hoặc nhiều sản phẩm với các khoảng thời gian cách ly trước thu hoạch khác nhau được sử dụng cùng 
một lúc, khoảng cách thời gian dài nhất được áp dụng. 

 
 

B 3.36 Quản lý nông trại và quản lý nhóm bảo dưỡng điều chỉnh thiết bị pha trộn và áp dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, ít nhất là hàng năm, sau khi bảo trì, và bất cứ khi nào thay đổi sử dụng loại sản phẩm. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Quản lý Chất thải 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

C 3.37 Các hoạt động bảo quản, xử lý và tiêu huỷ chất thải không gây nguy hiểm cho sức khoẻ hoặc an toàn 
cho nông dân, công nhân, người khác, hoặc các hệ sinh thái tự nhiên. 

C 3.38 Quản lý nông trại và quản lý nhóm xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất thải bao gồm: 
• Tài liệu về xuất xứ, khối lượng ước tính, và các phương tiện xử lý hiện tại cho tất cả các nguồn chất thải; 

và 
• Các hoạt động phân loại các loại chất thải khác nhau để tạo thuận lợi cho tái sử dụng, tái chế hoặc ủ phân 

hữu cơ. 

B 3.39   Không đốt chất thải, trừ khi lò đốt được thiết kế kỹ thuật cho loại chất thải cụ thể. 
 

B 3.40 Chất thải được phân loại dựa trên các phương án xử lý và quản lý chất thải hiện có. Chất thải tái chế 
được tách riêng ra và tái chế. Chất thải hữu cơ được làm phân ủ hoặc xử l{ khác để sử dụng làm phân 
bón hữu cơ. Các vật liệu phế liệu có thể tái sử dụng được lưu trữ ở các khu vực được chỉ định cách xa 
nhà máy chế biến và nhà ở. 

B 3.41  Nông trại và cơ sở hạ tầng được giữ sạch sẽ và không ném bừa bãi chất thải bên ngoài các khu chứa đã  
chỉ định và khu vực chứa chất thải. 
 

 A 3.42 Quản lý nông trại và quản lý nhóm ưu tiên cho các nhà cung cấp sản phẩm giảm thiểu chất thải liên quan 
đến sản phẩm của họ và đồng ý nhận lại bao bì và vỏ chứa đã qua sử dụng để tái chế. 

 

A 3.43 Quản lý nông trại và quản lý nhóm  kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ  về việc loại bỏ chất thải dầu, nhựa 
và nước thải và đảm bảo rằng các phương pháp xử lý và tái chế của nhà thầu không gây nguy hiểm cho hệ 
sinh thái tự nhiên, nguồn cung cấp nước sạch hoặc sức khoẻ và an toàn cho người sống gần các khu vực  
xử lý. 

 

 
 

Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:  Năng lượng và Phát thải Khí nhà kính14 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

B 3.44 Quản lý nông trại và quản lý nhóm nhóm phát triển và thực hiện kế hoạch tiết kiệm năng lượng bao gồm: 
 

• Số lượng và loại nguồn năng lượng và máy móc liên quan dùng cho sản xuất, chế biến và sử dụng 
trong sinh họat gia đình; và 

• Mục tiêu tăng hiệu suất năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng không- tái tạo. 
 

 

14  Ngoài các tiêu chí dưới đây, các mục tiêu làm giảm phát thải khí nhà kính cũng được nâng cao lên qua các phần của bộ tiêu chuẩn, bao gồm các tiêu 
chí liên quan đến bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường sức khoẻ của đất và tối ưu hóa việc quản l{ dinh dưỡng. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Năng lượng và Phát thải Khí nhà kính 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

3.45 Nếu năng lượng sinh học được sử dụng, quản lý nông trại và quản lý nhóm sẽ làm giảm thiểu trực tiếp 
hoặctác động gián tiếp của việc sử dụng sinh học đối với các hệ sinh thái tự nhiên thông qua các hành 
động như: 

• Trồng cây để tăng năng lượng sinh học từ các rừng trồng. 
• Khi năng lương sinh học được mua, bảo đảm rằng nó bắt nguồn từ các nguồn không liên quan đến sự 

phá huỷ rừng hoặc các hệ sinh thái tự nhiên khác 
• . Thiết lập cơ sở hạ tầng phơi sấy và chế biến năng lượng hiệu quả. 
•  Hỗ trợ tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong việc sử dụng củi đốt do công nhân, nông dân và gia đình 

của họ thông qua đào tạo hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng năng lượng bếp nấu hiệu quả. 

•  
 

B 

A 3.46 Dựa trên hồ sơ lưu trữ, quản lý nông trại và quản lý nhóm chứng minh thực hành giảm trong sử dụng năng lượng 
tổng thể hoặc sử dụng năng lượng không-tái tạo trên một đơn vị sản phẩm được trồng hoặc chế biến. 
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N G U Y Ê N  T Ắ C  4 

CẢI THIỆN SINH KẾ VÀ AN SINH CON NGƯỜI 
 
 
 
 

Mục tiêu và kết quả: 
 

Tất cả mọi người đều có giá trị như nhau và nên được đối xử tốt. Bằng cách tuân thủ các tiêu chí trong nguyên 
tắc này, Tiêu chuẩn SAN dự định bảo vệ quyền con người và quyền lao động cho người nông dân làm công nhân 
và gia đình họ 

SAN hỗ trợ các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về quyền kinh doanh và quyền con người, và quyền 
của người lao động không chỉ được thừa nhận bởi tiêu chuẩn SAN mà còn được bảo vệ theo luật quốc gia và 
quốc tế. Trên các nông trại được chứng nhận, quyền của người lao động được bảo vệ, bao gồm những điều cơ 
bản được xác định theo các Công ước chính của ILO15. 

Đó là l{ do tại sao các nông trại chứng nhận không sử dụng lao động cưỡng bức hoặc tham gia vào việc phân biệt 
đối xử về lao động. Sức khoẻ và an sinh của tất cả người lao động (và công nhân trẻ tuổi nói riêng) được bảo vệ, 
và không được thuê mướn trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi. 

Yêu cầu trong nguyên tắc này bao gồm quyền Tự do Hiệp hội của người lao động được tôn trọng đầy đủ. Các 
nông trại phải trả ít nhất mức lương tối thiểu và thời gian làm thêm giờ theo quy định của quốc gia đó nước. 
Quản lý nông trại và quản lý nhóm thiết lập kế hoạch làm cơ sở tăng lương cho nhân viên và / hoặc cải thiện các 
khoản phúc lợi bằng hiện vật đối với mức lương sống cơ  bản  đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người lao động và 
gia đình họ. 

Khi nông trại cung cấp nhà ở cho công nhân, đảm bảo không nhiễm dịch bệnh và an toàn. Tất cả công nhân, hộ sản 
xuất nhỏ và gia đình họ đều được cung cấp nước uống an toàn. 

Phát triển và vận hành nông trại. Các hoạt động của nông trại không làm giảm quyền sử dụng đất hoặc quyềnsử 
dụng tài nguyên của cộng đồng hoặc lợi ích tập thể mà không có sự đồng ý tự do, trước và có thông tin của 
cộng đồng (FPIC). Các nông trại và các nhà quản lý nhóm tham gia tích cực với cộng đồng địa phương để xác 
định và giảm thiểu bất kz tác động bất lợi nào của nông nghiệp và chủ động xác định và hỗ trợ nhu cầu của 
cộng đồng. 

SAN tham gia vào Liên minh Lương hưu Sống toàn cầu (GLWC), và tiêu chuẩn này bao gồm mức lương hiện tại và 
cách tiếp cận nhu cầu thiết yếu như là một phần của nỗ lực này. GLWC đã phát triển một quy trình để xác định các 
nhu cầu thiết yếu và mức lương tương ứng với các nước có hoạt động được chứng nhận bởi các hệ thống thành 
viên của GLWC. Mức Lương Sống được định nghĩa như sau: 
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15 Các Hiệp ước cốt lõi của ILO bao gồm Hiệp ước Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền Tổ chức Công ước, 1948 (Số 87), Công ước Quyền Tổ chức 
và Thương lượng tập thể, 1949 (Số . 98), Công ước Lao động Cưỡng bức, 1930 (Số 29 ), Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức, 1957 (Số 105), Công 
ước về Tuổi Tối thiểu, 1973 (số 138), Công ước các Hình thức về Lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 (Số 182), Công ước về Thù lao Bình đẳng, 1951 (Số 
100) , Và Công ước về Phân biệt Đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp), 1958 (Số 111). 
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Tiền thù lao nhận được cho một tuần làm việc tiêu chuẩn của một công nhân ở một nơi cụ 
thể đủ để đủ tiêu chuẩn sống tốt cho người lao động và gia đình cô ấy hoặc gia đình ông ấy. 
Các yếu tố của một tiêu chuẩn sống bao gồm thực phẩm, nhà ở, giáo dục, chăm sóc y tế, đi 
lại, quần áo và trang trải cho những sự cố bất ngờ xảy ra. Hoàn thành tám "nhu cầu thiết 
yếu" này với nhau sẽ tạo thành một tiêu chuẩn sống mức đầy đủ. 

GLWC sẽ cung cấp cách tính mức lương sống cơ bản cho các nước hoặc khu vực của họ với các nông trại hoặc 
nhà quản l{ nhóm được chứng nhận. Nếu có mức lương cơ bản được tính toán cho địa phương có sẵn, cách 
chuyển đổi này được sử dụng làm cơ sở cho người sử dụng lao động và tổ chức công nhân đánh giá mức lương 
sống cơ bản, đàm phán chung về tăng lương và tiến hành các kế hoạch để tiến tới trả lương. Trong trường hợp 
không tính toán mức lương cơ bản, quản lý nông trại cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các nhu cầu thiết yếu 
chính bao gồm tiếp cận chăm sóc sức khoẻ và giáo dục cho người lao động và gia đình họ. 

Thông qua nguyên tắc này, Tiêu chuẩn SAN nhằm chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bằng cách tạo ra các môi 
trường mà chủ nông trại, công nhân, gia đình và mở rộng ra cộng đồng của họ có thể sống được và có sinh kế tốt 
hơn. 

 
 
 
 

Tiêu chí Chủ chốt  

Số. Tiêu chí  

4.1 Tất cả các hình thức lao động bắt buộc, cưỡng bức hoặc lao động nô lệ đều bị cấm, bao gồm việc sử dụng lao động bị buôn bán 
và lao động qua môi giới, lao động tù nhân hoặc lao động quân đội, hoặc sử dụng tống tiền, gán nợ nần, đe dọa, tiền phạt hoặc 
các hình phạt. Theo Công ước Lao động Cưỡng bức ILO (số 29) và Bãi bỏ Công ước Cưỡng bức Lao động (số 105) 

 

4.2 Người lao động được đối xử tôn trọng và không bao giờ bị đe doạ, hăm dọa, lạm dụng hoặc quấy rối tình dục, hoặc 
bị xúc phạm bằng lời nói, thể chất hoặc tâm lý. 

 
 4.3 Tất cả các hình thức phân biệt đối xử về lao động, thuê mướn lao động, đào tạo, phân công nhiệm vụ, lợi ích lao động, chính 

sách khuyến khích và thủ tục khuyến khích, các cơ hội khác để có điều kiện tốt hơn, thanh toán, hoặc nhiều thuận lợi hơn là bị 
cấm, bao gồm bất kz phân biệt, loại bỏ hoặc lựa chọn nào làm mất hiệu lực hoặc làm tổn hại đến bình đẳng về cơ hội hoặc đối 
xử  trong thuê mướn; và thanh toán16khác nhau giữa  nam giới và phụ nữ khi họ làm việc có giá trị như nhau. 
Theo Công ước ILO số 100 và 111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Thù lao bình đẳng cho nam và nữ công nhân cho công việc có giá trị như nhau được xây dựng trên cơ sở không có sự phân biệt đối xử  do  giới tính 
(Công ước ILO về thù lao bình đẳng, 1951 (số 100), Geneva) 
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Tiêu chí Chủ chốt 

Số. Tiêu chí 

4.4 Người lao động có quyền thành lập và tham gia các tổ chức công nhân theo quyền tự do lựa chọn của họ mà 
không ảnh hưởng hoặc bị can thiệp bởi quản lý nông trại, chủ sở hữu hoặc quản lý nhóm. Các tổ chức công nhân 
được quyền hoạt động mà không có sự can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi quản lý nông trại, chủ sở hữu hoặc quản lý 
nhóm. Người lao động có quyền đàm phán tập thể về điều kiện làm việc của họ vào một thỏa thuận thương 
lượng tập thể. Người lao động được bảo vệ đầy đủ khi họ chống lại hành động phân biệt đối xử hoặc trả thù. 
 

i Không Áp dụng đối với Hộ sản xuất nhỏ 
 

Quyền TựTự do Hiệp hội theo Công ước ILO 87, Thương lượng tập thể theo Công ước 98 của ILO liên quan 
đến việc Áp dụng các Nguyên tắc về Quyền tổ chức và Đàm phán Tập thể 

 
4.5 Tất cả người lao động được nhận không ít hơn mức lương tối thiểu hợp pháp hoặc tiền lương được đàm phán 

tập thể, tùy theo cái nào cao hơn. Đối với sản xuất, làm theo chỉ tiêu hoặc theo mảng công việc, tỷ lệ thanh toán 
công nhân đạt được ít nhất ở mức lương tối thiểu so với tuần làm việc tiêu chuẩn 48 giờ của một nhiệm vụ 
tương tự. Nếu theo những điều kiện này, tỷ lệ làm việc không đáp ứng mức lương tối thiểu, thì mức lương được 
nâng lên ít nhất là bằng mức lương tối thiểu.Trường hợp trả bằng hiện vật, thực hiện không quá 30% mức lương 
tối thiểu. 
 
 

 
 
 
 
 Nếu tiền lương được đàm phán tự nguyện giữa người sử dụng lao động và các tổ chức của người lao động, mức 

lương đó được áp dụng cho tất cả các công nhân được trả theo mức thỏa thuận đã thương lượng. Quản lý công 
tác đào tạo theo yêu cầu tiến hành trong thời gian làm việc và được thanh toán đầy đủ. 
 
Người lao động không bị tính phí, cũng không bị khấu trừ tiền, để trang trải chi phí cho công cụ, thiết bị hoặc 
dụng cụ cần thiết cho thực hiện công việc của người lao động. 
 

 
 
 
 

4.6 Những hình thức tồi tệ áp dụng đối với lao động trẻ em bị cấm, bao gồm: 
• Công việc làm có hại cho trẻ em; 
• Bất kz loại công việc có trả lương hoặc không trả lương của trẻ dưới 15 tuổi, ngoại trừ các công việc truyền thống dành 

cho trẻ em ở địa điểm và được thực hiện nhằm mục đích khuyến khích văn hoá gia đình hoặc địa phương; 
• Lao động vị thành niên làm việc trong giờ học bắt buộc theo luật quy định; 
• Lao động vị thành niên làm việc hơn 8 giờ mỗi ngày và hơn 48 giờ mỗi tuần; 
• Lịch làm việc của Lao động vị thành niên không được phép nghỉ ngơi ban  đêm tối thiểu 12 giờ một lần, và ít nhất là có 

một ngày nghỉ ngơi đủ cho sáu ngày liên tục làm việc; 
• Tất cả các hình thức lao động cưỡng bức, lao động  làm nô  lệ hoặc phân biệt đối xử; 
• Bán và buôn bán trẻ em; 
• Sử dụng, mua sắm hoặc cung cấp một đứa trẻ làm nghề bán dâm, để sản xuất sách báo khiêu dâm hoặc cho các buổi 

trình diễn khiêu dâm; và 
• Sử dụng, mua bán hoặc cung cấp một đứa trẻ cho các hoạt động bất hợp pháp khác. 

 
ILO Hình thức Nghiêm cấm của  Công ước về Lao động Trẻ em số 182 
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Tiêu chí Chủ chốt 

Số. Tiêu chí  

4.7 Nếu Lao động vị thành niên  được ký hợp đồng, hồ sơ của từng lao động được lưu giữ, bao gồm: Họ và Tên; 
Bằng chứng đáng tin cậy về ngày sinh; Cha mẹ (s) hoặc người giám hộ hợp pháp (s) tên và họ và nơi ở hoặc địa 
điểm tiếp xúc; Nơi thường trú của Lao động vị thành niên; thông tin đăng k{ trường học và tình trạng đi học; Cha 
mẹ (s) hoặc pháp l{ người giám hộ đồng ý và cho phép thuê mướn lao động vị thành niên; Loại công việc hoặc 
nhiệm vụ được giao; và số giờ làm việc hàng ngày và hàng tuần. 
 

    Công ước ILO  Số  138  về Độ tuổi Lao động Tối thiểu Số 138 
 

 
 
 
   
 

4.8 Quản lý nông trại và quản lý nhóm không tham gia vào việc thu xếp hoặc thực hiện { định làm loại bỏ hoặc 
giảm mức lương và trợ cấp do người lao động như sử dụng hợp đồng hoặc lao động tạm thời cho công việc 
thường xuyên hoặc liên tục. 
 

 
 

4.9 Quản lý nông trại và quản lý nhóm thực hiện các khiếu nại hoặc các cơ chế khiếu nại để bảo vệ quyền của 
người lao động. Người lao động cũng có quyền phản đối khoản thanh toán đã nhận và xem xét và quyết định 
với các quyết định được ghi lại. Không kết thúc công việc đối với người lao động, không trả thù hoặc đe dọa do 
họ đã khiếu nại.Quản l{ nông trại và quản l{ nhóm thông báo cho người lao động quyền tiếp cận khiếu nại và 
khiếu nại bên ngoài, bao gồm tổ chức chứng nhận được công nhận bởi SAN, ban thư k{ SAN hoặc chính quyền 
địa phương. 

 
 
 
 
 

4.10 Số giờ làm việc bình thường của tất cả công nhân không vượt quá 48 giờ một tuần, với ít nhất một ngày nghỉ 
ngơi đầy đủ sau sáu ngày làm việc liên tục. Người lao động được một bữa ăn giữa giờ giải lao cho mỗi sáu giờ 
làm việc. 
 

 

4.11 Tất cả làm thêm giờ là tự nguyện. Làm thêm giờ không dẫn đến vượt quá 60 giờ làm việc một tuần, trừ trường 
hợp trường hợp bất thường. Tất cả các giờ làm thêm được trả theo mức lương quy định của luật pháp hoặc do 
tập thể thương lượng, tùy điều kiện nào cao hơn. Nếu không có luật áp dụng để trả lương làm thêm giờ, lương 
làm thêm là 1,5 lần so mức lương thông thường. 

 

 
 
 

4.12 Nông dân, công nhân và gia đình họ được tiếp cận với nước uống bằng một trong những cách sau: 
• Được tiếp cận với một hệ thống nước uống được ở công cộng; 
• Nguồn nước uống được do  quản lý  nông trại và quản lý nhóm cung cấp đáp ứng các thông số về nước uống 

an toàn của SAN dựa trên các kết quả kiểm tra tiến hành trước mỗi  đợt kiểm tra chứng nhận SAN và bất cứ 
khi nào có nguy cơ  nhiễm bẩn nước mới xuất hiện. Bảo vệ nguồn nước uống được  và  duy trì các cơ chế phân 
phối nước  để tránh ô nhiễm; và 

• Đối với các nhóm hộ sản xuất nhỏ, người quản lý nhóm thực hiện và tài liệu chương trình đào tạo để hướng 
dẫn các thành viên  về các biện pháp xử l{ nước uống, như đun sôi, lọc hoặc clo hóa và biện pháp ngăn ngừa 
ô nhiễm nước. 
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4.13 Khi quản lý nông trại và quản lý nhóm cung cấp nhà ở cho công nhân và gia đình của họ, cần bao gồm: 
 

• Không có chuột nhắc, chuột xạ, côn trùng và ký sinh trùng, hoặc các điều kiện có lợi cho quần thể của chúng 
gây bệnh hoặc mang ký sinh trùng có chức năng gây ra bệnh; 

• Sàn nhà khô ráo; 
• Bảo vệ khỏi mưa dột, gió hoặc điều kiện thời tiết lạnh; 
• Không có nguy cơ đối với sức khoẻ hoặc an ninh của người cư ngụ; 
• Sổ đăng k{ của người lao động và các thành viên trong gia đình sống trong khu vực  quản lý nhà ở cung cấp; 
• Giường riêng; và 
• Các cữa có lắp ổ khóa. 

 

4.14  Quảnlý nông trại  và quản lý nhóm  phát triển và thực hiện  kế hoạch Sức khoẻ và An toàn Lao động (OHS). Kế 
hoạch OHS dựa trên cơ sở phân tích rủi ro xây dựng với sự trợ giúp của chuyên gia có chuyên môn hoặc  hoặc tổ 
chức có thẩm quyền, và xác định tính đặc trưng các mối nguy hiểm sinh học, vật lý và hóa học theo loại công việc 
hoặc về thể chất yêu cầu theo nhiệm vụ. Kế hoạch OHS mô tả và đánh giá các rủi ro tiềm năng về tần suất  xảy ra 
, nguy cơ  hoặc tác động, và chỉ  rõ  cách thông tin liên lạc, đào tạo, thiết bị, hoặc thủ tục, bao gồm khám sức 
khoẻ và  sơ  cứu, cần thiết để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những rủi ro được đánh giá cao đối với sức khoẻ của 
công nhân hoặc sức khoẻ của người khác trong trang trại hoặc các cơ sở của quản lý nhóm. Quản lý nông trại và 
quản lý nhóm chỉ định một nhân viên phụ trách OHS đủ tiêu chuẩn năng lực chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện 
kế hoạch OHS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.15 Chức năng của thiết bị bảo hộ cá nhân chức năng (PPE) phù hợp với MSDS của sản phẩm, biển báo an toàn 
hoặc các hướng dẫn khác, tùy theo hướng dẫn nào chặt chẽ hơn, được trang bị cung cấp miễn phí cho người 
lao động.Tất cả những người pha trộn hoặc xử l{ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có thành phần độc hại, 
hoặc các thành phần hóa chất khác hoặc các chất kiểm soát dịch hại tự nhiên có nguy cơ gây hại đến da liễu 
hoặc lây nhiễm vi trùng phải sử dụng PPE. Các chất được liệt kê trong Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật của 
SAN sử dung làm giảm thiểu rủi ro vì có nguy cơ hít phải chỉ sử dụng khi khoảng cách về thời gian cách ly bắt 
buột  tuân thủ nghiêm ngặt và mặt nạ  phòng  độc có hệ thống thông khí hữu cơ (OV) hoặc  bất kz loại mặt nạ 
tính năng bộ lọc là N, R, P, hoặc sử dụng  loại 100 pre-filter, và chỉ sử dụng khi tất cả các  địa điểm đã được 
gắn cờ cảnh báo tránh rủi ro hít phải cho người ở bên ngoài khu vực phun xịt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.16 Quản lý nông trại đào tạo tất cả công nhân và quản lý nhóm tập huấn cho tất cả các thành viên trong nhóm hoặc 
đại diện của họ trong xử lý hoặc tiếp xúc với thuốc bảo vê thực vật hoặc các chất khác gây nguy cơ tiềm ẩn đến 
sức khoẻ. Đào tạo được thực hiện bởi một chuyên gia có chuyên môn về quản lý an toàn các chất này và bao 
gồm: 

• Các chủ đề về sức khoẻ nghề nghiệp cụ thể đối với những người tiếp xúc với hóa chất như được xác định trong Kế 
hoạch An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp; 

• Giải thích tên, công thức, độc tính, nguy cơ gây cho sức khoẻ và các thông tin có liên quan khác MSDS liên 
quan đến tất cả các chất được áp dụng; 

• Kỹ thuật tiếp xúc xử l{ đúng các chất này; 
• Sử dụng đúng PPE; 
• Các biện pháp phòng ngừa để giảm khả năng gây hại đến sức khoẻ và môi trường do các chất này gây ra; và 
• Các thủ tục khẩn cấp, cấp cứu và chăm sóc y tế cho các trường hợp liên quan đến ngộ độc hoặc tiếp xúc quá 

mức với các chất này. 
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4.17 Cung cấp tiện nghi tắm giặt cho tất cả người xử lý thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất khác gây nguy cơ tiềm 
ẩn đến sức khoẻ. Những người xử lý thuốc phải tắm và thay quần áo sau khi hoàn thành lịch phun xịt hàng 
ngày và trước khi rời khỏi nơi phun xịt vào cuối ngày làm việc. Tất cả PPE của công nhân được giặt rửa và cất 
giữ ở nông trại hoặc cơ sở của quản lý nhóm, và không mang vào nhà ở của người lao động. 

 
 
 

4.18 Phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú hoặc mới sinh không được giao cho các hoạt động có nguy cơ đến sức 
khoẻ của phụ nữ, thai nhi hoặc trẻ sơ sinh. Trong trường hợp phân công lại công việc thì không giảm thù lao của 
họ. 
 
 

 

4.19 Quyền sử dụng đất hợp pháp được chứng minh bằng quyền sở hữu, thuê, hoặc các văn bản pháp luật khác 
hoặc bằng cách tài liệu quyền sử dụng theo truyền thống hoặc cộng đồng. Quyền sử dụng đất không bị tranh 
chấp về pháp lý của các cư dân hoặc cộng đồng hiện tại hoặc trước đây, bao gồm liên quan đến tước quyền sở 
hữu hoặc buộc từ bỏ trong quá khứ. Trường hợp đất đai có mâu thuẫn tranh chấp, quyền hợp pháp có thể 
được chứng minh nếu giải quyết xung đột đã được thực hiện, tài liệu và chấp nhận bởi các bên ảnh hưởng. 

 
 
 
 

4.20 Các hoạt động làm giảm quyền sử dụng đất hoặc sử dụng tài nguyên hoặc lợi ích tập thể của cộng đồng chỉ 
được thực hiện sau khi nhận được Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy 
đủ của cộng đồng (FPIC). Quản lý nông trại  và quản lý nhóm  xây dựng cơ chế  khiếu nại hoặc giải quyết tranh 
chấp để bảo vệ quyền của cộng đồng thành viên. Nếu quản lý nông trại  và quản lý nhóm  thu nhỏ lại quyền sử 
dụng đất hoặc quyền sử dụng tài nguyên của cộng đồng, thì phải thương lượng đền bù theo thỏa thuận tương 
ứng và cung cấp cho cộng đồng như là một phần của quá trình FPIC. Quản lý nông  trại và quản lý nhóm tài liệu 
hóa đầy đủ về quá trình FPIC, bao gồm xây dựng các bản đồ  thông qua quy trình có sự tham gia chỉ rõ vị trí, 
ranh giới và  đất đai đã sử dụng và các nguồn lực khác mà theo đó cộng đồng có các quyền hợp pháp, tập quán 
hoặc quyền lợi của người sử dụng. 

              

        i Không Áp dụng đối với Hộ sản xuất nhỏ 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Điều kiện làm việc và Tiền lương 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

C 4.21 Quản lý nông trại và quản lý nhóm thực hiện quy trình thanh toán đầy đủ cho người lao động về tất cả các 
khoản tiền lương của họ, bao gồm làm thêm giờ. Các khoản thanh toán được thực hiện vào ngày, ở nơi, và 
với tần suất thanh toán xác định theo thoả thuận đã đàm phán tập thể hoặc hợp đồng lao động. 
 

 

C 4.22 Quản lý nông trại và quản lý nhóm thông báo cho tất cả người lao động làm việc bằng tiếng mẹ đẻ của 
họ về tất cả các điều khoản của công việc, bao gồm các chính sách lao động, thủ tục, quy tắc và điều kiện 
như đã nêu trong thoả ước tập thể (nếu thực hiện) hoặc như trong  nội dung của thỏa thuận lao động do 
người tuyển dụng đề nghị. 
 

B 4.23 Tất cả người lao động được nghỉ phép ít nhất là hai tuần được trả lương mỗi năm (10 ngày làm việc trong 
năm ngày làm việc mỗi tuần hoặc 12 ngày dựa trên tuần làm việc sáu ngày) với mức tính theo tỷ lệ cho 
người lao động bán thời gian hoặc theo mùa vụ. 

i   Không áp dụng đối với Hộ sản xuất nhỏ 

B 4.24 Quản lý nông trại và quản lý nhóm xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và giám sát lao động trẻ 
em sau khi xem xét ý kiến đóng góp của thành viên cộng đồng và trẻ vị thành niên. 

 

B 4.25 Phụ nữ mang thai là người lao động hiện đang làm việc khi nghỉ thai sản được trả lương đầy đủ ít nhất 
12 tuần trước hoặc sau khi sinh, với thời gian nghỉ ít nhất sáu tuần lễ sau khi sinh. 

i Không áp dụng đối với Hộ sản xuất nhỏ  

B 4.26 Quản lý nông trại và quản lý nhóm cho phép phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú hoặc mới sinh được 
linh động về thời gian làm việc hoặc sắp xếp nơi làm việc. 

 

A 4.27 Quản lý nông trại và quản lý nhóm áp dụng tăng tiền lương để điều chỉnh lạm phát ít nhất mỗi năm một lần. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Mức lương Sống - Nhu cầu Thiết yếu cho Người lao động và Gia đình họ 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

C 4.28 Khi quản lý nông trại và quản lý nhóm cung cấp nhà ở cho người lao động, hoặc công nhân với gia 
đình của họ, nhà ở này đáp ứng các điều kiện sau: 

• Giường không được bố trí nhiều hơn hai tầng; 
• Ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và  ánh sáng nhân tạo vào ban đêm; 
• Thông gió tự nhiên đảm bảo sự chuyển động của không khí trong mọi điều kiện thời tiết và khí hậu; 
• Hệ thống có chức năng thoát khói khi sử dụng bếp nấu củi được duy trì hoặc sửa chữa tốt; 
• Cửa sổ, cửa ra vào và mái nhà không bị rò rỉ; 
• Ít nhất một nhà vệ sinh cho mỗi 15 người, nơi để tiểu tiện cho mỗi 25 nam giới, một chậu rửa cho sáu 

người hoặc mỗi gia đình; 
• Ít nhất một vòi tắm hoa sen cho mỗi 10 người, phân chia khu vực theo giới tính; 
• Ít nhất một bồn giặt giũ đủ rộng cho 30 người; 
• Các cơ chế phòng chữa cháy được thiết lập và duy trì; và 
• Lắp đặt dấu hiệu thoát hiểm an toàn. 

Hướng dẫn của ILO về Khuyến nghị về Nhà ở cho người Lao động Số 115 

C 4.29 Nếu có mức lương sống hiện tại làm căn cứ , quản lý nông trại và quản lý nhóm tài  liệu hóa và thực 
hiện kế hoạch cho mức lương hiện tại, và thực hiện kế hoạch thanh toán theo hướng tiền lương sinh 
hoạt, để tiến tới trả lương. Trong trường hợp không có mức lương sống hiện tại, quản lý nông trại trại 
và quản l{ viên nhóm đánh giá mức độ tiếp cận hiện tại của công nhân và gia đình họ để chăm sóc sức 
khoẻ và giáo dục cơ bản và xây dựng và thực hiện một kế hoạch tạo điều kiện để họ có quyền tham gia 
vào các dịch vụ này. 

 
 
 
 

B 4.30  Khi quản lý nông trại và quản lý nhóm cung cấp nhà ở cho người lao động, hoặc công nhân với gia 
đình, nhà ở này đáp ứng các điều kiện sau: 

• Sàn nhà kín; 
• Không gian dành cho cho đồ đạc; 
• Phía trước phòng không ít hơn 203 cm để di chuyển hoàn toàn và tự do; 
• Khu làm bếp nấu; 
• Nhà vệ sinh được thiết kế để tối đa hóa an toàn cho phụ nữ và trẻ em, bao gồm các lối vào nhà vệ 

sinh, cấu trúc riêng biệt với ổ khóa và khu vệ sinh đầy đủ; và 
• Không gian dành để ngủ ít nhất 

• Đối với phòng có hai người: 7,5 mét vuông  (m2). 
•  Đối với phòng có ba người: 11.5 m2. 

•   Đối với phòng có bốn người   : 14.5 m2. 
•  Nếu một phòng có thể chứa được hơn bốn người, diện tích sàn tối thiểu là 3.6 m2 cho mỗi người. 
• Khi người lao động cư trú với gia đình, không gian sống cho mỗi nhóm gia đình ít nhất là 30 m2. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Mức lương Sống - Nhu cầu Thiết yếu cho Người lao động và Gia đình họ 

Cấp độ Số. Tiêu chí  

B 4.31 Quảnlý nông trại và quản lý nhóm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và giáo dục cơ bản cho tất cả công nhân. 
 

A 4.32 Khi Quảnlý nông trại và quản lý nhóm cung cấp chỗ ở cho người lao động, hoặc người lao động có gia 
đình của họ, họ cung cấp các khu vực để giải trí và phơi khô quần áo. Đối với người lao động thường trú   
cùng với gia đình của họ, nhà ở được cung cấp ít nhất một nhà vệ sinh, một vòi tắm hoa sen, và một bồn 
giặt rửa cho mỗi gia đình. Nhà ở cho người lao động không cùng gia đình, thì cung cấp ít nhất một nhà 
vệ sinh dành cho mỗi sáu người. 
 

 
 
 

A 4.33 Nếu được cung cấp một mức chuẩn cho mức lương sinh hoạt, q Quản lý nông trại và quản lý nhóm  phải   
căn cứ theo mức chuẩn này  để trả tiền tiền lương cho tất cả công nhân. Thanh toán có thể bao gồm thù 
lao bằng hiện vật, căn cứ theo kế hoạch (xem C 4.29). 
 

 

 
 

Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Sức khỏe Nghề nghiệp và An toàn 

Cấp độ Số.
 
Tiêu 
chí 

Tiêu chí 

C 4.34 Ủy ban An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp (OHS) do công nhân chọn cho nông trại hoặc quản lý nhóm có từ 
20 nhân viên trở lên. Ủy ban tham gia hoặc thực hiện các cuộc đánh giá OHS thường xuyên và những phát 
hiện và quyết định của họ được xem xét, cập nhật và thực hiện trong kế hoạch OHS. Các quyết định của Uỷ 
ban và các hoạt động liên quan được ghi chép lại. 

 

C 4.35 Các nông trại thực hiện khoảng cách hạn chế thời gian cách ly (REI) đối với người đi vào các khu vực 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà không sử dụng PPE ít nhất 12 giờ hoặc theo quy định của MSDS, 
nhãn hiệu hoặc bảng an toàn của sản phẩm, tùy theo mức nào nghiêm ngặt hơn. Đối với các sản 
phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới II, REI ít nhất 48 giờ. Khi hai hoặc nhiều sản phẩm với REIs khác nhau 
được sử dụng cùng một lúc, thì khoảng thời gian dài nhất được áp dụng. 

C 4.36 Quản lý nông trại và quản lý nhóm kiểm tra hàm lượng cholinesterase của công nhân xử lý các chất 
phosphate hữu cơ của Tổ chức Y tế Thế giới  Class II hoặc III hoặc các chất carbamat. Các cuộc kiểm tra 
tiến hành trước khi người lao động lần đầu tiên áp dụng các chất này vào nông trại và kiểm tra định kz sau 
đó nếu họ vẫn được phân công nhiệm vụ này. Quản lý nông trại và quản lý nhóm cung cấp các công việc 
khác mà không liên quan đến việc sử dụng các hóa chất này cho những người xử lý thuốc bảo vệ thực vật 
khi kết quả kiểm tra với kết quả cholinesterase vượt quá mức cho phép. 

 

C 4.37 Khi người lao động được chẩn đoán có tình trạng sức khoẻ tạm thời hoặc có khuyết tật ngắn hạn ảnh 
hưởng đến khả năng thực hiện công việc của họ, thì người quản lý nông trại và quản lý nhóm phân 
công cho họ một công việc khác trong thời gian đó mà không bị phạt hoặc giảm thanh toán. 

17 World Health Organization 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Sức khỏe Nghề nghiệp và An toàn 

Cấp độ Số          Tiêu chí  

C 4.38 Các xưởng, khu vực kho chứa, và các cơ sở chế biến được thiết kế để bảo quản an toàn và an toàn vật 
liệu và được trang bị và xác định phù hợp với loại chất lưu trữ và vật liệu, sạch sẽ và có tổ chức, có đủ 
ánh sáng và thông gió, thiết bị chữa cháy, và phương tiện để sửa chữa đầy đủ cho bất kz loại vật liệu 
hoặc chất tràn đổ. 

 
 
 

C 4.39 Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể vào các xưởng sản xuất, kho chứa hoặc cơ sở chế biến. 

C 4.40 Các thiết bị sơ cứu sẵn có tại nơi làm việc cho các văn phòng, khu vực chế biến và các cơ sở trung tâm 
khác và các dụng cụ sơ cứu có thể tiếp cận được tại hiện trường. Người lao động được chỉ định hoặc 
thành viên nhóm phải được đào tạo về sơ cứu theo quy định trong kế hoạch OHS. 
 

 
 

C 4.41 Quản lý nông trại và quản lý nhóm  cung cấp khám sức khỏe định kz cho nhân viên như đã chỉ định 
trong kế hoạch Sức khoẻ và An toàn Lao động (xem tiêu chuẩn Critical 4,14). Công nhân có quyền tiếp 
cận kết quả kiểm tra sức khoẻ của họ. 

 
 

 
 

C 4.42 Quảnlý nông trại và quản lý nhóm  cung cấp các cơ sở  vòi  sen và rửa mắt  trong hoặc gần các xưởng , 
khu kho chứa, và các cơ sở chế biến nơi mà thuốc bảo vệ thực vật  hoặc các loại vật liệu độc hại được sử 
dụng hoặc cất giữ. 
 

 
 

C 4.43 Các nhà vệ sinh và các cơ sở giặt ủi có sẵn tại nơi làm việc cho văn phòng, khu vực chế biến và các cơ sở 
trung tâm khác của nông trại và các quản lý nhóm. 
 

 

B 4.44 Quảnlý nông trại và quản lý nhóm  tài liệu hóa và thực hiện các thủ tục cho các tình huống khẩn cấp (như 
thiên tai, bất ổn dân sự, hoả hoạn), cung cấp đào tạo và duy trì thiết bị để giảm thiểu thiệt hại cho từng 
tình huống khẩn cấp. 
 

 
 

A 4.45 Nông trại cung cấp chỗ trú ẩn tự nhiên hoặc xây dựng cho bữa ăn và nghỉ ngơi trong thời gian làm việc 
để bảo vệ người lao động tránh khỏi nắng gay gắt, mưa và sấm sét. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Quan hệ Cộng đồng 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

B 4.46 Quản lý nông trại và quản lý nhóm thông tin công khai với cộng đồng địa phương để xác định các mối 
quan tâm và lợi ích của cộng đồng liên quan đến hoạt động của quản lý nông trại và quản lý nhóm. Quản 
lý nông trại và quản lý nhóm phát triển và thực hiện một hệ thống để tiếp nhận, phản hồi và lập hồ sơ giải 
quyết khiếu nại từ các cộng đồng. 

 

A 4.47 Quản lý nông trại và quản lý nhóm  thực hiện và tài liệu hóa các hoạt động để hỗ trợ các nhu cầu và ưu 
tiên đã xác định của cộng đồng, chẳng  hạn như hỗ trợ cho các trường học địa phương hoặc các tổ chức 
khác, giáo dục môi trường, hoặc phối hợp chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp. 
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N G U Y Ê N  T Ắ C  5 

SẢN XUẤT GIA SÚC BỀN VỮNG 
(chỉ áp dụng cho phạm vi chứng nhận gia súc) 
NOTE: Principle 5 of this Standard is applicable to semi-confined18   cattle systems only. 

 
 

Mục tiêu và kết quả: 
 

Sản xuất gia súc có thể gây nguy hiểm cho môi trường khi không được quản lý cẩn thận, thông qua phát thải khí 
nhà kính, thông qua các thiệt hại đối với hệ sinh thái dưới nước và gây sạt lở, đất xuống cấp. 

Trên nông trại được chứng nhận, gia súc được nuôi theo các thực hành có trách nhiệm. Các nông trại theo dõi 
gia súc và có chương trình chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng phù hợp với các chất bị cấm của SAN. Các đồng cỏ 
được lựa chọn và quản lý dựa trên các thông số sinh thái nông nghiệp, khả năng chống sâu bệnh, giá trị dinh 
dưỡng và tốc độ sản xuất để đảm bảo tăng trưởng tối ưu và tránh sự suy thoái của đồng cỏ. 

Các nông  trại thực hiện chăn nuôi có trách nhiệm thông qua một chương trình phúc lợi động vật bao gồm vận 
chuyển an toàn. Trên trang trại và tại các cơ sở xử lý của họ, gia súc không bị ngược đãi. Động vật được cung cấp 
nơi trú ẩn, thực phẩm và nước với số lượng và chất lượng đủ để đảm bảo sức khoẻ và năng suất. 

Hệ thống sản xuất gia súc đã được chứng nhận làm giảm phát thải khí nhà kính thông qua chế độ ăn uống được 
cải thiện, năng suất được tối ưu, xử lý phân chuồng và nước tiểu. 

Việc thực hiện các tiêu chí này giúp các trang trại chăn nuôi gia súc theo cách không gây hại cho môi trường, hỗ 
trợ tăng năng suất và đảm bảo không gây căng thẳng đến đời sống của động vật. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Cattle production systems where animals for at least part of the day roam outdoors during periods with temperatures compatible with the animal’s 
physiology. Confining animals in an enclosure for 24 hours each day and for the majority of the year are excluded from this definition of semi-confined. 
Outdoor ranging areas may be fenced but still offer animals the opportunity for movement and exposure to sunlight. 
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Tiêu chí Chủ chốt 

Số. Tiêu chí 

5.1 Quản lý nông trại và quản lý nhóm thực hiện cơ chế  xác nhận rằng gia súc  bán ra đã chứng nhận,được sinh ra và 
nuôi trong các trang trại được chứng nhận SAN trong suốt cuộc đời của chúng; hoặc gia súc được nuôi  ít nhất trong 
sáu tháng tại các nông trại chứng nhận tại SAN và chúng được hưởng các điều kiện của nông trại  mà 

• Không sử dụng lao động cưỡng bức; 
• Không tranh chấp hợp pháp quyền sử dụng đất của cộng đồng; và 
• Không phá huỷ rừng, khu bảo tồn hoặc các hệ sinh thái tự nhiên khác sau ngày 1 tháng 1 năm 2014. 

5.2 Quản lý nông trại và quản lý nhóm  áp dụng hệ thống ghi nhận cá thể động vật dành cho  gia súc có mã nhận dạng 
duy nhất từ khi sinh ra hoặc mua đến khi bán hoặc tử vong. Hồ sơ được duy trì ít nhất một năm sau khi bán hoặc tử 
vong. 

 

5.3 Cấm sự hiện diện của động vật chuyển gien hoặc nhân bản vô tính. 

5.4 Cấm hành động hành hạ hoặc lạm dụng gia súc, gia súc, gia cầm. 
 

5.5 Gia súc không được cho ăn bằng phân động vật hoặc phân người, các sản phẩm từ động vật hoặc sản phẩm 
phụ hoặc thức ăn có chứa các chất này. 

5.6 Cấm quản lý sử dụng các chất hoá học sau đây cho gia súc: 
• Các chất có chứa clo hữu cơ; 
• Thuốc anabolics tăng cường tăng khối lượng cơ; 
•  Hormone kích thích năng suất cao hơn; 
• Kháng sinh không điều trị (thuốc dự phòng hoặc thúc đẩy năng suất tăng  cao  hơn) 
• Clenbuterol, Diethylstilbestrol (DES), Dimetridazole, Glicopeptids, Ipronidazole; 
• Chloramphenicol, Fluoroquinoles, Furazolidone; và  
• Diclofenac and Aceclofenac. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Sản xuất Gia súc Bền vững 

Cấp độ Số. Tiêu chí 

C 5.7 Quản lý nông trại và quản lý nhóm xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc gia súc do kỹ thuật viên 
được đào tạo về chăn nuôi gia súc hoặc thú y, bao gồm tiêm chủng và theo dõi, giám sát, kiểm tra và 
điều trị bệnh bởi bác sĩ thú y. 

C 5.8 Các chuyên gia có trình độ được đào tạo về khoa thú y theo dõi sức khoẻ động vật. Bác sĩ thú y 
hoặc các chuyên gia được ủy quyền hợp pháp khác đang điều trị bệnh động vật. 

C 5.9 Thuốc được các bác sỹ thú y hoặc các chuyên gia pháp lý yêu cầu và được các cơ quan quản lý 
thú y quốc gia phê chuẩn, được đăng k{, áp dụng và lưu trữ an toàn và tuân theo hướng dẫn 
nhãn thuốc. 

C 5.10 Gia súc được cho ăn theo nhu cầu dinh dưỡng của giai đoạn sống của chúng. Động vật không có triệu 
chứng suy dinh dưỡng.  Gia súc sơ sinh được cho ăn sữa non và tiêu thụ sữa hoặc chất thay thế sữa 
cho đến khi sự phát triển của chúng cho phép tiêu hóa thức ăn của gia súc. 
 

C 5.11 Nước cho gia súc liên tục có sẵn cho chúng với số lượng đủ để tránh cơ thể chúng mất nước. Quản lý 
nông trại và quản lý nhóm xây dựng và thực hiện một kế hoạch giám sát chất lượng nước để phù hợp 
với các thông số SAN dành cho gia súc. 

 

C 5.12 Các hoạt động tiếp xúc và điều trị động vật được tiến hành bởi nhân viên được đào tạo và giảm bớt 
sự sợ hãi, căng thẳng và đau đớn của chúng. 

C 5.13 Euthanasia chỉ dành riêng cho động vật có bệnh không chữa được hoặc kết thúc đau đớn, và giảm 
nhanh chóng đau đớn. 

C 5.14  Việc thiến động vật được tiến hành ở tuổi sớm nhất có thể, và chỉ bằng phương pháp phẫu thuật 
hoặc hành động cắt thiến. Nếu động vật bị thiến sau hai tháng tuổi, áp dụng thuốc thuốc giảm đau 
sau khi cắt thiến. 

C 5.15 Không sử dụng sắt nóng và triệt sản đối với bò cái. Nếu con bê cái lớn hơn hai tháng tuổi thì chỉ cho phép 
súc sừng. 

 

C 5.16 Loại bò sữa và bò sử dụng hai mục đích được vắt sữa thường xuyên. 

C 5.17 Cơ sở hạ tầng vắt sữa sạch sẽ và không có rác thải. Một quy trình vệ sinh cho thiết bị vắt sữa và nhân viên 
được thực hiện bao gồm: 

• Dụng cụ và thiết bị được khử trùng hoặc vô trùng; và 
• Rửa hoặc khử trùng tay bằng các chất không gây kích thích trước khi mỗi con bò được vắt sữa. 
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Lĩnh vực Cải thiện Liên tục:   Sản xuất Gia súc Bền vững 

Cấp độ Số. Tiêu chí  

C 5.18 Cơ sở hạ tầng cho người quản lý gia súc sạch sẽ và an toàn và cung cấp đủ giường sạch và ánh sáng tự 
nhiên và thông gió, và bảo vệ khỏi các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Tất cả thiết bị được duy trì sạch sẽ từ 
phân thải và trong điều kiện hoạt động tốt. Động vật được chất lên và xếp dỡ xuống đảm bảo an toàn 
cho chúng. 

 
 
 

B 5.19  Quản lý nông trại và quản lý nhóm xây dựng và thực hiện kế hoạch quản l{ đồng cỏ, bao gồm: 
 

• Lựa chọn các loài thức ăn gia súc xem xét điều kiện sinh thái nông nghiệp, tỷ lệ sản xuất, giá trị dinh 
dưỡng, loài không xâm lấn, kháng sâu bệnh và biến đổi khí hậu; 

• Đánh giá định kz tình trạng đồng cỏ và mức độ nhiễm cỏ dại; và 
• Các hành động để tránh tình trạng xuống cấp và chăn thả quá mức. 

B 5.20 Các giai đoạn sinh sản và các hoạt động được ghi nhận để làm giảm sự lai cùng dòng cận huyết và cải 
thiện tính di truyền đàn gia súc. 

B 5.21 Động vật chết được chôn cất hoặc thiêu hủy kịp thời hoặc các cơ chế được phép khác được phép sử 
dụng nhằm loại bỏ nguy cơ nhiễm bẩn.  

B 5.22 Nước tiểu và phân chuồng từ các chuồng gia súc, chất thải khác gia súc được thu gom, làm phân ủ phân 
hoặc xử l{ để giảm mầm bệnh và giảm phát thải khí mê-tan. Các chất rắn phân hủy được tái sử dụng như 
một phần của quá trình trong hệ thống sản xuất. 

 
 

B 5.23 Động vật được tuyên bố phù hợp với nhân viên huấn luyện trước khi vận chuyển. Động vật không giữ 
trong xe quá 24 giờ liên tục.Trừ trường hợp khẩn cấp và điều trị y tế, động vật với các điều kiện sau đây 
không được vận chuyển: động vật bị bệnh hoặc bị thương nặng, kể cả các vết thương phẫu thuật mở; 
động vật cái mới sinh chưa tròn 48 giờ; và bò cái   đang mang thai tháng cuối cùng. 

 
 
 
 

A 5.24 Các sản phẩm gia súc được bán dưới hình thức chứng nhận là từ động vật đã trải qua ít nhất hai phần ba 
trong cuộc đời của chúng sống trên trang trại chứng nhận theo tiêu chuẩn này. 
 

 

A 5.25 Cầu máng trượt, hành lang, và các thiết bị và phương tiện nhốt giữ khác được thiết kế và xây dựng để 
giảm căng thẳng và chấn thương của gia súc.  

A 5.26 Làm giảm tác động tiêu cực của gia súc đến các hệ sinh thái dưới nước bằng cách đảm bảo rằng gia súc 
nhận được nước và cung cấp thức ăn trong đồng cỏ chăn nuôi và có những rào cản vật lý giữa hệ thống 
sinh thái gia súc và gia súc. Các tuyến đường nơi gia súc đi ngang qua có hệ sinh thái dưới nước được 
lựa chọn và quản lý theo cách giảm thiểu thiệt hại. 

 
 
 

A 5.27 Nước uống dành cho gia súc phù hợp với các thông số về nước uống an toàn của SAN. 

 


