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Truy xuất nguồn gốc là gi? 

 Truy xuất nguồn gốc là khả năng xác định vị trí hoặc thông tin của động vật ở bất kì chỗ nào trong chuỗi cung 
ứng 

 A traceability system relates to the methods, procedures and records used to manage traceability and can 
comprise paperwork, electronic records, or a combination of both. Hệ thống truy xuất nguồn gốc  

 Hệ thống truy xuất nguồn gốc yêu cầu 
 Động vật hay nhóm động vật phải được xác định  
 duy trì hồ sơ để chứng minh sự di chuyển của chúng từ nơi này đến nơi khác trong chuỗi cung ứng, và 
 các thông tin này phải được thu thập chính xác và lưu trữ an toàn để chia sẻ dễ dàng và nhanh chóng giữa các 

đối tác thương mại 

Tại sao truy xuất nguồn gốc lại quan trọng? 

 Truy xuất nguồn gốc rất quan trọng để chứng minh động vật chỉ di chuyển giữa những cơ sở chứng nhận 
LGAP (trại vỗ béo, trại chăn nuôi hoặc lò mổ).  Điều này cung cấp sự đảm bảo rằng việc xử lý và giết mổ 
chúng tuân theo các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật được quốc tế chấp nhận. 

 Truy xuất nguồn gốc giúp đối chiếu các lô hàng động vật. Nhà điều hành (Nhà xuất khẩu và nhập khẩu) phải 
có khả năng đối chiếumọi động vật mà họ xuất khẩu và nhập khẩu. 

Ai chịu trách nhiệm truy xuất nguồn gốc? 
 

 Tất cả nhà điều hành và Cơ sở được chứng nhận có trách nhiệm truy xuất nguồn gốc theo LGAP.  
 Trong khi một số nhiệm vụ nhất định có thể được thực hiện bởi bên thứ ba là các nhà cung cấp dịch vụ truy 

xuất nguồn gốc, nghĩa vụ truy xuất nguồn gốc vẫn thuộc về Nhà điều hành và Cơ sở, những người phải chủ 
động trong việc thu thập, lưu trữ, duy trì và chia sẻ thông tin truy xuất nguồn gốc. 

 Nhà điều hành có trách nhiệm thep dõi tất cả các động vật mà họ buôn bán, cho đến khi giết mổ. Điều này bao 
gồm việc thu thập và lưu trữ thông tin về việc di chuyển vật nuôi nhận được từ các Cơ sở mà họ cung  

 Các cơ sở có trách nhiệm truy xuất nguồn gốc động vật đến, được xử lý và rời đi hoặc được giết mổ tại địa 
điểm của họ. Các cơ sở phải thu thập và lưu trữ thông tin về các chuyển động của động vật và có sẵn thông 
tin này để Kiểm toán viên được phê duyệt kiểm tra. Các cơ sở phải chia sẻ thông tin truy xuất nguồn gốc với 
các Nhà điều hành đầu nguồn, vì vậy các Nhà điều hành này có thể truy xuất nguồn gốc tất cả các loài động 
vật mà họ buôn bán. 

 Tất cả các Nhà điều hành và Cơ sở phải có người chịu trách nhiệm đảm bảo động vật được xác định một cách 
thích hợp, ghi lại quá trình vận chuyển của vật nuôi và đảm bảo thông tin truy xuất nguồn gốc là chính xác. 
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Làm các nào để thực hiện truy xuất nguồn gốc? 

 Các cơ sở phải đảm bảo thông tin được lưu giữ đối với động vật đến địa điểm, được di chuyển trong địa điểm, rời 
khỏi hoặc giết mổ tại địa điểm 

 Điều này phải bao gồm thông tin được cung cấp trong bảng dưới đây. Các cơ sở phải có phương tiện giám sát 
trực quan và báo cáo điện tử các hoạt động di chuyển tại các đường dốc xếp dỡ động vật và các chuồng kiễm 
giữ. Điều này là để xác minh hồ sơ đến khi vật nuôi rời khỏi địa điểm và hồ sơ giết mổ.  

 Các cơ sở có thể có một số hệ thống truy xuất nguồn gốc khác nhau hoạt động tại địa điểm của họ nhưng phải 
đảm bảo họ có quyền truy cập vào các hệ thống này cho vật nuôi của họ hoặc duy trì hệ thống truy xuất nguồn 
gốc riêng cho LGAP. 

 Nhà điều hành cần đảm bảo hệ thống của họ có thể nhận được thông tin truy xuất nguồn gốc từ các Cơ sở và 
thông tin đó tin cậy để lưu giữ trong các hồ sơ đầy đủ và chính xác. 

 

Điều gì xảy ra trong quá trình kiểm toán? 

 Hệ thống truy xuất nguồn gốc và dữ liệu phải được cung cấp cho Kiểm toán viên được phê duyệt trong 
quá trình kiểm toán độc lập để xem xét. 

 Kiểm toán viên được phê duyệt sẽ thực hiện các bài tập truy xuất nguồn gốc trong mọi cuộc kiểm toán 
để kiểm tra xem hệ thống truy xuất nguồn gốc có đang hoạt động hay không. 

 Các bài tập truy xuất nguồn gốc liên quan đến việc Kiểm toán viên được phê duyệt chọn một số động 
vật và truy xuất chúng tại Cở sở trước và sau Cơ sở được kiểm toán. Điều này yêu cầu Kiểm toán viên 
được phê duyệt xem xét hồ sơ và thông tin truy xuất nguồn gốc của Cơ sở bao gồm mọi dữ liệu được 
lưu giữ trong cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng phần mềm, CCTV, hình ảnh kỹ thuật số và thủ tục giấy tờ. 

 Kiểm toán viên nội bộ nên xác nhận thông tin truy xuất nguồn gốc và kiểm tra hệ thống như một phần 
của quá trình kiểm toán nội bộ. 

 

                                       Tóm tắt các yêu cầu về thông tin truy xuất nguồn gốc  
Các hoạt động di chuyển Bằng chứng Thông tin yêu cầu 

Xếp vật nuôi lên xe tải tại cảng 
Biên bản vận chuyển hoặc hồ sơ 

lô hàng 
Cơ sở và địa điểm nhận/ ký gửi 

 
Ngày và giờ 

 
Nhận dạng cá thể động vật - trâu và 

bò 
 

Nhận dạng theo nhóm - cừu và dê 
 

Số đầu con 
 

Loại hoạt động vận chuyển 
 

Bên có quyền sở hữu và bảo quản tà 
sản trong quá trình di chuyển 

Số chứng nhận LGAP 

Vật nuôi đến trại vỗ béo 
Hồ sơ vận chuyển tới và / hoặc 

camera quan sát 
Các di chuyển nội bộ trong trại 

vỗ béo 
Hồ sơ vận chuyển nội bộ 

Vật nuôi rời khỏi trại vỗ béo 
Hồ sơ vận chuyển ra ngoài và / 

hoặc camera quan sát 

Đến lò mổ 
Hồ sơ vận chuyển tới và / hoặc 

camera quan sát 

Kiềm giữ Xác nhận trực quan - ảnh 
Giết mổ Hồ sơ giết mổ 

Tử vong (không liên quan đến 
giết mổ) hoặc mang thai 

Hồ sơ tử vong hoặc mang thai 
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