BIÊN BẢN THANH TRA
CÁC MỤC KIỂM TRA TRONG TIẾN TRÌNH THANH TRA THEO NHÓM

(Được các thành viên nhóm thanh tra hoàn thành)

1.0 Họ tên nông dân ………………………………………………………………………………
1.1 Tên thôn, bản và nhóm………………….………………………………………………….........
1.2 Số đăng ký của nông dân ……………………………………………………….………………
1.3 Thanh tra lần đầu tiên?

Đúng

1.4 Nếu Không hãy cho biết ngày thanh tra cuối cùng:

Không

………………

Chú ý: Nông dân chịu trách nhiệm quản lý đồng ruộng phải có mặt trong quá trình thanh tra
2.0 Kế hoạch quản lý đồng ruộng (FMP) và sơ đồ (MAPS) (sơ đồ phải bao gồm tất cả ruộng
đang được nông dân canh tác đúng với kế hoạch quản lý trang trại của từng nông dân)
2.1 Sơ đồ khu vực sản xuất – kiểm tra từng ruộng canh tác hữu cơ và không hữu cơ
Ruộng
(Kiểm tra tên,
số từ sơ đồ
trong kế hoạch
quản lý)
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Ngày bắt đầu
canh tác hữu
cơ

Liệt kê toàn bộ
các loại cây đang
được trồng trên
ruộng

Đánh giá mức
độ chính xác
của bản đồ

Tính hiệu quả
của vùng đệm
(nếu có yêu cầu)

Mức độ hoàn thành Các
hoạt động hiệu chỉnh được
yêu cầu từ lần thanh tra trước

(Có/không/được)

(có/không)

(Có/không/không thích hợp)
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3.0 Chi tiết
3.1

Nông dân có bản Tiêu chuẩn Hữu cơ không?

Có

Không

3.2

Nông dân có cất trữ các hóa chất nào bị cấm trong SX hữu cơ không?

Có

Không

3.3

Nếu có thì tại sao?…………...................................................................................................

4.0 Nước
4.1

Cây trồng có được tưới hoặc cung cấp nước thường xuyên không?

Có

4.2

Nguồn nước tưới từ:

Giếng khoan/đào

4.3

Nguồn nước tưới có được nông dân kiểm soát không

Có

Không

4.4

Nước có nguy cơ bị ô nhiễm bởi các nguyên nhân nào đó không?

Có

Không

Có

Không

Khe, Suối/sông

Ao/hồ

Không

5.0 Tính đa dạng sinh học
5.1

Nơi sản xuất, có tính đa dạng sinh học tự nhiên không?

5.2

Nông dân có tích cực làm tăng đa dạng hóa môi trường sản xuất và các vùng phụ cận
không? Các hoạt động đa dạng hóa này có bao gồm những diện tích trồng cây, các bờ
ruộng, diện tích bỏ hoang cũng như những khu vực có các loại thực vật đang được quản lý
như các dải cây cho các loài săn mồi trú ngụ và các bụi cây được trồng để thu hút các loài
côn trùng và chim chóc không?
Có
Không

5.3

Cách tiến hành (Đối chiếu theo kế hoạch quản lý đồng ruộng)
Nông dân có thực hiện các hoạt động tăng đa dạng sinh học được lập và mô tả trong kế
hoạch quản lý đồng ruộng không
Có

Không

Xếp loại mức độ phát triển đa sinh học. Hãy đánh dấu vào ô bạn cho là có mức đa dạng
sinh học thích hợp nhất cho khu vực sản xuất này.

5.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mới bắt đầu ở một số diện tích

10

Đã được thiết lập tốt

6.0 Hạt giống
6.1

Nông dân có sử dụng các hạt giống đã xử lý bằng hóa chất không ?

6.2

Nếu có, hãy liệt kê tên các loại cây trồng có sử dụng hạt giống được xử lý

Có

Không

……………………

…………………………

…………………….

……………………

…………………………

…………………….

……………………

…………………………

…………………….

……………………

…………………………

…………………….
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7.0 Cải thiện đất và độ phì (Chỉ áp dụng trên ruộng hữu cơ)
Lượng phân ủ
được bón từ khi
bắt đầu canh tác
theo hữu cơ

Số/tên
ruộng

8.0

Liệt kê tất cả các đầu vào khác
ngoài phân ủ được sử dụng để nuôi
dưỡng đất
Tên
Nguồn

Đối với rau, có thực
hiện luân canh thích
hợp không ?
(Có/Không)

Có trồng cây họ
đậu hoặc cây phân
xanh không ?
(Có/Không)

Cỏ dại, sâu và bệnh hại (Đối với cây trồng)

Số/tên ruộng

Đã tiến hành các biện pháp nào

Để giải quyết vấn đề gì?

Cho cây trồng gì?

8.1

Có THÊM VẤN ĐỀ gì về cỏ dại, sâu bệnh hại đã quan sát thấy trong quá trình thanh tra?
(Liệt kê)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

8.2

Nông dân có kế hoạch gì để giải quyết những vấn đề này:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

9.0

Chăn nuôi

Liệt kê tất cả các loại
động vật nhìn thấy ở
trong trang trại
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Số lượng động vật
ước tính

Tỉ lệ (%) thức ăn đưa vào
từ ngoài trang trại

Tên hiệu và loại thức ăn đưa
vào từ bên ngoài trang trại
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10.0

Máy móc và bao bì

10.1

Dụng cụ, máy móc có được làm sạch trước khi sử dụng cho ruộng hữu cơ không ?
Có

Không

10.2

Có sử dụng bình phun riêng cho canh tác hữu cơ không?

Có

Không

10.3

Túi và vật đựng có tuân theo tiêu chuẩn hữu cơ không ?

Có

Không

11.0

Ghi chép sổ sách (Cho vật tư đầu vào và bán hàng)

11.1

Ghi chép đầu vào sản xuất có được cập nhật không?

Có

Không

11.2

Tất cả đầu vào ghi trong nhật ký hoặc trong danh sách và được nhìn thấy trong trang trại
khi thanh tra có tuân theo tiêu chuẩn hữu cơ không? (Chiếu theo danh mục cho phép)
Có

Không

11.3

Có ghi chép sổ sách bán hàng của tất cả các sản phẩm được sản xuất từ trong trang trại
không (sổ, hóa đơn, biên lai vv…)
Có
Không

11.4

Nông dân có sổ thu hoạch không? (Ngày thu và khối lượng sản phẩm)
Có

11.5

Sổ thu hoạch có phù hợp với sổ bán hàng không (Kiểm tra đột xuất các cây trồng chính)
Có

12.0

Không

Không

Kế hoạch sản xuất

12.1

Có cập nhập kế hoạch sản xuất không?

12.2

Sản lượng trong kế hoạch sản xuất có phù hợp với tình trạng đồng ruộng được nhìn thấy
khi thanh tra không ?
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Có

Có

Không

Không
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Bản báo cáo (nhóm thanh tra giữ)
Nhiệm vụ của nhóm thanh tra là phải xác định rõ bất kỳ hoạt động nào được nông dân thực hiện
trong trang trại của họ có tuân theo các tiêu chuẩn hữu cơ không. Nhóm thanh tra cho biết:
 Tình trạng chứng nhận hiện nay của trang trại sản xuất là:
Không phải hữu cơ
Hữu cơ
 Những vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn cụ thể nào trong bảng tiêu chuẩn được yêu cầu
hiệu chỉnh lại thì phải được thực hiện trước khi ra quyết định cấp chứng nhận.
Liệt kê các hoạt động sửa chữa được yêu cầu

Ngày phải hoàn thành

Tiêu chuẩn số …

Tiêu chuẩn số…:

Tiêu chuẩn số…:

Nhận xét và kiến nghị:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Chữ ký: .....................................................
(Người hoàn thành biên bản thanh tra)

………………………………………
(Nông dân quản lý đồng ruộng)

Ngày: .........................................................
Họ tên và chữ ký của các thành viên khác trong nhóm thanh tra
Họ và tên
Ký xác nhân
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Khuyến nghị dành cho nông dân
(Bản sao báo cáo để nông dân lưu giữ)
Tên chủ ruộng: ……………………………………………………………………………………
Ngày thanh tra : ……………………………
Các hoạt động sửa chữa được yêu cầu

Ngày phải hoàn thành

Nhận xét và kiến nghị: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Chữ ký: .....................................................
(Người hoàn thành biên bản thanh tra)

……………………………………..
(Chủ ruộng )

Ngày: .........................................................
Họ tên và chữ ký của các thành viên khác trong nhóm thanh tra
Họ và tên
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Ký xác nhận
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