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Thẻ thu hoạch thủy sản có 
vỏ giúp đảm bảo rằng thủy 
sản có vỏ được thu hoạch:

Từ một khu vực được 
mở cửa và phê duyệt 
(trừ khi được cấp phép 
theo Các Quy Định về 
Quản Lý Thủy Sản Bị Ô 
Nhiễm) và

Bởi một bên thu hoạch 
được cấp phép.

Trong trường hợp bùng 
phát dịch bệnh, đóng cửa do 
độc tố sinh học hoặc xảy ra 
sự kiện ô nhiễm, thẻ là một 
cơ chế cơ bản để truy xuất 
nguồn gốc của thủy sản có 
vỏ để:

Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng 
và ra các quyết định quản 
lý (bao gồm cả việc đóng 
cửa) và

Hỗ trợ loại bỏ sản phẩm 
khỏi mạng lưới phân phối.
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2

1
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CÁC HIỆP HỘI TRONG NGÀNH CÓ THỂ CUNG CẤP HỖ TRỢ 
TRONG VIỆC LẤY TÀI LIỆU THÍCH HỢP HOẶC TIẾP CẬN CÔNG 
NGHỆ GẮN THẺ

PHẢI ĐƯỢC GẮN 
TRƯỚC KHI RA 
KHỎI KHU VỰC 
ĐƯỢC CẤP PHÉP

PHẢI RÕ 
RÀNG & ĐẦY 
ĐỦ THÔNG 
TIN

PHẢI CHỐNG NƯỚC & GHI 
BẰNG MỰC CHỐNG NƯỚC

BĂNG DÍNH GHI CHÚ KHÔNG PHẢI LÀ 
CÁCH GẮN THẺ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Tài liệu này là bản tóm tắt không chính thức về Điều Kiện Cấp 
Phép Nuôi Trồng Thủy Sản Có Vỏ do Hiệp Hội Người Nuôi 
Trồng Thủy Sản Có Vỏ ở British Columbia biên soạn.

Thẻ thu hoạch thủy sản có vỏ là yêu cầu bắt buộc để xác định và theo dõi các loại thủy sản có vỏ từ 
khu vực thu hoạch cho đến khi tới tay người tiêu dùng. Song hành với hồ sơ quá trình luân chuyển 
sản phẩm và Báo Cáo Thống Kê Nuôi Trồng Thủy Sản Hàng Năm, thẻ thu hoạch là một thành 
phần then chốt trong một hệ thống truy xuất nguồn gốc mạnh.



Điều Kiện Giấy Phép Nuôi Trồng Thủy Sản Có Vỏ của DFO
12. Thu Hoạch và Xử Lý

12.1 Đối với việc gắn thẻ các thùng chứa thủy sản có vỏ:
a) Trước khi rời khỏi cơ sở được cấp phép, tất cả các thùng chứa thủy sản có vỏ 

được thu hoạch để bán ra thị trường phải được đánh dấu bằng một thẻ dễ 
nhìn để xác định những thông tin sau: 

i) i) tên người có giấy phép; 
ii) loài; 
iii) Khu Vực Quản Lý Ngư Nghiệp Thái Bình Dương; 
iv) số Hồ Sơ Đất British Columbia hoặc số Tham Chiếu Cơ Sở của DFO; 

và 
v) ngày thu hoạch.

b) Thẻ phải không thấm nước và tất cả thông tin phải được viết rõ ràng bằng 
mực chống nước.

c) Người có giấy phép không được sử dụng băng dính ghi chú làm thẻ, trừ khi 
nằm trong kế hoạch gắn thẻ được DFO cho phép, theo giấy phép này.

d) Đối với mục đích gắn thẻ số lượng lớn cho thủy sản có vỏ để bán ra thị 
trường, người có giấy phép không được gắn thẻ số lượng lớn cho thủy sản có 
vỏ được thu hoạch để bán ra thị trường, trừ khi nằm trong kế hoạch gắn thẻ 
được DFO cho phép, theo giấy phép này.




