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TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ
Ấn phẩm này được soạn thảo và in ấn trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học và
công nghệ “Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một
nắng - Đặc sản Đồ Sơn - Hải Phòng” cho sản phẩm cá thu phơi một nắng của
quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng”, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn là cơ
quan chủ trì nhiệm vụ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông
nghiệp là đơn vị tư vấn thực hiện

LỜI NÓI ÐẦU

MỤC LỤC

Nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ SơnHải Phòng” do Hội nông dân quận Đồ Sơn làm chủ sở hữu,
dùng để nhận diện và phân biệt sản phẩm cá thu phơi một
nắng của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng trên thị trường.
Nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ độc quyền theo
Quyết định số 56123/QĐ-SHTT ngày 14.09.2015.

LỜI NÓI ĐẦU

Sản phẩm mang nhãn hiệu “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản
Đồ Sơn- Hải Phòng” có vị ngon riêng nhờ kỹ thuật chế biến
truyền thống, vị đậm, ngọt, mùi thơm, khi nấu chín cá mềm,
không khô nên được người tiêu dung ưa chuộng.
Cuốn tài liệu này cung cấp thông tin cơ bản về sản phẩm
mang nhãn hiệu, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân
sản xuất và kinh doanh cá thu phơi một nắng các quy định về
quản lý chất lượng sản phẩm và sử dụng nhãn hiệu.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm và nhãn hiệu
tập thể “CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ĐẶC SẢN ĐỒ SƠN –
HẢI PHÒNG” xin liên hệ về địa chỉ:

HỘI NÔNG DÂN QUẬN ÐỒ SƠN
Địa chỉ: số 11 đ. Suối Rồng, p. Ngọc Xuyên, q.Đồ Sơn
Mail: hoinongdandoson@gmail.com
Website: http://dacsandoson.com

MỤC LỤC
NỘI DUNG
• Quy định về việc sử dụng mẫu nhãn hiệu tập thể
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• Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể
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• Khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể
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• Điều kiện sử dụng nhãn hiệu tập thể
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• Hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể
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• Trình tự cấp phép sử dụng nhãn hiệu
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• Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể
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• Quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu
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• Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu
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• Quản lý nhãn hiệu tập thể
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• Quy định kiểm soát nhãn hiệu tập thể
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• Các nội dung kiểm soát nhãn hiệu tập thể
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• Quy định kỹ thuật sản xuất cá thu phơi một nắng
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• Mẫu đơn đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu
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• Mẫu thuyết minh hiện trạng sản xuất cá thu phơi một nắng và chất lượng sản phẩm

18

• Hệ thống nhận diện sản phẩm

21

QUY ÐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU NHÃN HIỆU TẬP THỂ
"CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ÐẶC SẢN ÐỒ SƠN – HẢI PHÒNG"
1. MẪU LOGO NHÃN HIỆU TẬP THỂ

2. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng
– Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng” dùng để
nhận diện và phân biệt sản phẩm cá thu
phơi một nắng của quận Đồ Sơn, thành
phố Hải Phòng trên thị trường. Nhãn hiệu
đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ độc
quyền theo Quyết định số số
56123/QĐ-SHTT ngày 14.09.2015.
Quy định về màu sắc của mẫu nhãn hiệu
“Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ Sơn
– Hải Phòng” như sau:

Tổ chức, cá nhân được sự đồng ý bằng
văn bản của Hội nông dân quận Đồ Sơn,
thành phố Hải Phòng có quyền sử dụng
logo nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một
nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng” để
gắn trên sản phẩm, bao bì sản phẩm,
phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch,
phương tiện quảng cáo đảm bảo:
• Tuân thủ đúng quy định về hình ảnh,
màu sắc, kiểu chữ và tỷ lệ kích thước của
logo gốc.
• Chỉ sử dụng logo cho những sản phẩm
đã được cấp phép.
• Được phép sử dụng logo này kèm với
nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân.
• Không chuyển giao quyền sử dụng logo
dưới bất kỳ hình thức nào.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU
"CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ÐẶC SẢN ÐỒ SƠN – HẢI PHÒNG"
CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CỦA SẢN PHẨM Ở TRẠNG THÁI ĐÔNG LẠNH
• Trạng thái: Miếng cá đông cứng, lạnh, dính tay, bề mặt khô, gõ có tiếng vang
• Miếng cá sạch, không có tạp chất
• Màu sắc: Phớt hồng
• Kích thước: Miếng cá dày 2- 3cm
• Khối lượng: 2- 3 miếng/kg
CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CỦA SẢN PHẨM Ở TRẠNG THÁI RÃ ĐÔNG
• Trạng thái: Miếng cá chắc, đàn hồi, bề mặt không bị nhớt, sạch
• Da: Màu xám trắng xanh, dai, không bị vỡ
• Màu sắc: Màu đặc trưng của cá thu phơi một nắng phớt hồng
• Mùi: Mùi đặc trưng của cá thu, không có mùi ôi thiu
CHẤT LƯỢNG LÝ HÓA VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
• Hàm Lượng NH3: 24,27 ± 3,99 mg/100g
• Phản ứng H2S: Âm tính
• E.coli < 0.1 x 101 CFU/g
• Salmonella, Cd, As, không phát hiện

MÀU SẮC
MÀU VÀNG

MÀU XANH LÁ CÂY

MÀU ĐỎ

C:20 M:9 Y:100 K:0
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C:11 M:100 Y:98 K:2
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KHU VỰC SẢN XUẤT SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU
"CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ÐẶC SẢN ÐỒ SƠN – HẢI PHÒNG"

MÀU SẮC
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Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ sơn – Hải Phòng

Khu vực sử dụng nhãn hiệu "CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ĐẶC SẢN ĐỒ SƠN –
HẢI PHÒNG" bao gồm toàn bộ các phường nằm trong địa giới hành chính của
quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ sơn – Hải Phòng
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TRÌNH TỰ CẤP PHÉP SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
• Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu cho Hội nông dân quận Đồ Sơn
• Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Hội nông dân quận Đồ Sơn tiến hành thẩm
định hồ sơ và kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất của tổ chức, cá nhân đăng ký để đánh
gia.
• Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Hội nông dân quận Đồ Sơn ra Quyết định
cấp hoặc không cấp phép sử dụng nhãn hiệu cho tổ chức, cá nhân đăng ký . Trường hợp
hồ sơ bị từ chối, phải có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ÐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
Mọi tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm cá thu phơi một nắng đều có quyền
sử dụng nhãn hiệu “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng” dùng cho sản
phẩm do mình sản xuất kinh doanh nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

TRÌNH TỰ CẤP QUYỀN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
“CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG - ĐẶC SẢN ĐỒ SƠN - HẢI PHÒNG”

• Sản phẩm cá thu phơi một nắng phải đáp ứng được các điều kiện về vệ sinh an toàn
thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm.

• Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thu phơi một nắng nằm trong khu vực địa lý đã được xác
định, đáp ứng được các yêu cầu về môi trường.
• Được Hội nông dân quận Đồ Sơn cấp phép sử dụng nhãn hiệu.

TỔ CHỨC/CÁ
NHÂN ĐĂNG
KÝ SỬ DỤNG
NHÃN HIỆU

hồ sơ

HỘI NÔNG DÂN
QUẬN ĐỒ SƠN

NỘP HỒ SƠ

hồ sơ

YÊU CẦU
SỬA/BỔ SUNG

HS chưa hoàn chỉnh

lệ

• Tuân thủ Quy định kỹ thuật sản xuất “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải
Phòng”.
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TỪ CHỐI CẤP

không đủ điều kiện
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Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ sơn – Hải Phòng
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THẬM ĐỊNH
THỰC ĐỊA
đủ điều kiện

2. Biên bản kết quả thẩm định tính xác thực của cơ sở sản xuất, kinh doanh và chất
lượng sản phẩm: 01 bản
3. Giấy phép kinh doanh (nếu là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã): 02 bản sao công chứng

TỔ THẨM ĐỊNH

hồ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng
– Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng” cho Hội nông dân quận Đồ sơn, hồ sơ gồm:
1. Đơn xin cấp phép sử dụng nhãn hiệu do người đại diện của tổ chức, cá nhân viết; Bản
thuyết minh hiện trạng sản xuất cá thu phơi một nắng và chất lượng sản phẩm: 02 bản

hồ sơ hợp lệ

hợ
p

HỒ SƠ ÐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ

2
THẨM ĐỊNH
HỒ SƠ

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng NH

CẤP QUYỀN
4

Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ sơn – Hải Phòng
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GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ
"CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ÐẶC SẢN ÐỒ SƠN – HẢI PHÒNG"
1. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản
Đồ Sơn – Hải phòng” do Hội nông dân quận Đồ sơn cấp cho các tổ chức, cá nhận đáp
ứng đủ các điều kiện.
2. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản
Đồ Sơn – Hải Phòng” có giá trị pháp lý trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp.
3. Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân nếu muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá
thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng” làm các thủ tục xin gia hạn.

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ
“CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ĐẶC SẢN ĐỒ SƠN – HẢI PHÒNG”

QUYỀN LỢI CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
• Được sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải
Phòng” trên sản phẩm bao bì, biển hiệu hoặc các giấy tờ, tài liệu liên quan khác để lưu
thông, chào bán, quảng cáo sản phẩm sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng nhãn hiệu.
• Được khai thác, sử dụng và thụ hưởng các lợi ích của nhãn hiệu tập thể.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỘI NÔNG DÂN

QUẬN ĐỒ SƠN

GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ
“CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG - ĐẶC SẢN ĐỒ SƠN - HẢI PHÒNG”
CHO SẢN PHẨM CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG
Số:........

Tên tổ chức/cá nhân: ..............................................................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................
Điện thoại: .................................. Fax: ............................... Emal: ........................................................................
Được quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể:
“Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng” cho sản phẩm cá thu phơi một nắng.
Thời gian sử dụng nhãn hiệu tập thể: 05 năm kể từ ngày ký quyết định.

Đồ Sơn, ngày ..... tháng ..... năm 2019
CHỦ TỊCH
Quyết định số: ..... / QĐ

• Có quyền khiếu nại, tố cáo và yêu cầu cá cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khiếu
nại, tố cáo khi phát hiện các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu
“Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng”.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
• Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các
đặc tính của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ
Sơn – Hải Phòng”.
• Tuân thủ các Quy chế, Quy trình về quản lý và sử dụng nhãn hiệu
• Không được chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho bất kỳ tổ
chức, cá nhân khác dưới bất kỳ hình thức nào.
• Chấp hành nghiêm chỉnh Quy định kiểm soát chất lượng sản phẩm “Cá thu phơi một
nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng” và giải trình khi có sự kiểm tra của cá tổ chúc quản
lý và kiểm soát nhãn hiệu hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
• Tuân thủ các quy định về mẫu nhãn hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu
• Nghĩa vụ nộp đầy đủ kinh phí sử dụng nhãn hiệu theo thỏa thuận với Chủ sở hữu.
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Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ sơn – Hải Phòng
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QUẢN LÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ
“CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ÐẶC SẢN ÐỒ SƠN – HẢI PHÒNG”
• Chủ sở hữu nhãn hiệu: Hội nông dân quận Đồ Sơn
• Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu
của tổ chức, cá nhân được cấp phép.
• Chủ sở hữu có quyền ra quyết định đình chỉ hoặc thu hồi vĩnh viễn việc sử dụng nhãn
hiệu của tổ chức, cá nhân nếu vi phạm các quy định về chất lượng sản phẩm và sử dụng
nhãn hiệu
• Chủ sở hữu có trách nhiệm đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp
xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu
nhãn hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng nhãn hiệu.

QUY ÐỊNH KIỂM SOÁT NHÃN HIỆU TẬP THỂ
“CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ÐẶC SẢN ÐỒ SƠN – HẢI PHÒNG”
Để duy trì danh tiếng của sản phẩm,
việc kiểm soát chất lượng và hình ảnh
đại diện của sản phẩm mang nhãn
hiệu “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản
Đồ Sơn – Hải Phòng” (Logo) được
thực hiện ở 3 cấp độ:
1. Kiểm soát của chủ sở hữu nhãn
hiệu (CSH): Hội nông dân quận Đồ
Sơn kiểm soát việc sản xuất và/hoặc
kinh doanh và chất lượng sản phẩm
mang nhãn hiệu “Cá thu phơi một
nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải Phòng”
của các hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp
tác xã hoặc doanh nghiệp.

3. Kiểm soát cơ sở (CS): Tổ chức, cá
nhân sử dụng nhãn hiệu tự chịu trách
nhiệm về việc sản xuất, kinh doanh và
chất lượng sản phẩm do mình sản
xuất hoặc kinh doanh.
Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm
và sử dụng nhãn hiệu phải đảm bảo
các yếu tố sau:

• Các điểm cần kiểm soát
• Yêu cầu phải đạt
• Tần suất kiểm soát tối thiểu

2. Kiểm soát nội bộ (NB): UBND và Hội
nông dân cấp phường kiểm soát việc
sản xuất, kinh doanh và chất lượng
của sản phẩm mang nhãn hiệu trên
địa bàn thuộc quyền quản lý.
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• Tổ chức thực hiện
• Tài liệu đối chứng hoặc chứng thực
khi thực hiện kiểm soát
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1

STT

Địa điểm
sản xuất,
kinh doanh

Nội dung
kiểm soát

- Có giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh.
- Nằm trong quy hoạch
của quận Đồ Sơn.
- Nhà xưởng, kho chứa,
trang thiết bị, dụng cụ
chế biến, dụng cụ vệ
sinh, hệ thống xử lý
nước, hệ thống xử lý
nước thải, chất thải,
trang thiết bị chế biến
phải bảo đảm điều kiện
vệ sinh an toàn thực
phẩm và môi trường.
- Có Giấy chứng nhận
đủ điều kiện vệ sinh an
toàn thực phẩm.
- Người lao động đảm
bảo các tiêu chuẩn về
sức khoẻ, được trang bị
các phương tiện bảo hộ
lao động cần thiết.

Yêu cầu phải đạt

Bố trí điểm sản xuất, bán hàng đúng quy định

Hoạt động kiểm soát

Trước khi
sản xuất,
bán hàng

Hội

Kiểm tra nhật ký sản xuất, quan sát cơ sở sản
xuất, cửa hàng và môi trường sản xuất, quan
sát nguồn nước thải, dụng cụ sản xuất, bảo
hộ lao động, kiểm tra các giấy tờ có liên quan

- 100% hộ
gia đình
- 2 lần/năm

- Hội nông
dân
- Phòng kinh
tế

- UBND
phường

Hộ, doanh
nghiệp

Tần suất tối
Người thực hiện
thiểu

Kiểm tra nhật ký sản xuất, quan sát cơ sở sản
- 100% hộ
xuất, cửa hàng và môi trường sản xuất, quan
gia đình
Phường
sát nguồn nước thải, dụng cụ sản xuất, bảo
- 2 tháng/lần
hộ lao động, kiểm tra các giấy tờ có liên quan

Hộ

Cấp độ
kiểm soát

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NHÃN HIỆU TẬP THỂ

- Đối chiếu
tài liệu
- Quan sát
- Phân tích

Phương
pháp

- Quy định
quản lý và
sử dụng
nhãn hiệu
- Các quy
định về về
sinh an
toàn thực
phẩm

Tài liệu đối
chứng
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Sản phẩm đạt Tiêu
chuẩn chất lượng “Cá
thu một nắng – Đặc
sản Đồ Sơn – Hải
Phòng”

Truy xuất
nguồn gốc

Chất lượng
cá thành
phẩm

4

5

6

Các sản phẩm, lô sản
phẩm được xác định
bởi:
- Mã số hộ sản xuất
- Loại cá nguyên liệu
- Ngày sản xuất
- Hạn sử dụng
- Khối lượng đóng gói

Chế biến

3

- Đúng logo
- Đúng số lượng
Sử dụng
bao bì, nhãn - Đúng quy định tem
nhãn
mác
- Đúng tem Qr-code

- Nguyên liệu được làm
sạch, ngâm nước muối,
không có chất bảo
quản
- Sản phẩm phải qua
khâu phơi hoặc sấy
- Dụng cụ, phương tiện
phơi hoặc sấy phải
đảm bảo điều kiện vệ
sinh an toàn thực
phẩm

Yêu cầu phải đạt

2

Nội dung
kiểm soát

- Nguyên liệu chế biến
là các loại: Cá thu rồng,
Cá thu phấn và Cá thu
ngàng
- Cá nguyên liệu còn
tươi, da cá màu xám
trắng xanh; mắt cá
Nguyên liệu
màu đen, sáng; thịt
cá thu
chắc, bụng thon, không
có mùi ươn, thiu
- Cá nguyên liệu đông
lạnh: không có chất
bảo quản, được cấp
đông ở nhiệt độ từ -70C
đến - 220C

STT

- 100% hộ gia
đình
- UBND phường
- 1 tháng/lần

- Hội nông dân
- Phòng kinh tế

Hộ
doanh nghiệp

- 100% hộ gia
đình
- 1 tháng/lần

- Kiểm tra tài liệu về nguồn gốc nguyên liệu
- Quan sát nguyên liệ
- Phân tích mẫu nguyên liệu
Thường
- Thực hiện đúng quy định kỹ thuật sản xuất xuyên trong
quá trình chế
sản phẩm
biến

Hội

Hộ

Hộ
doanh nghiệp

20% lô hàng

Khi sản xuất
và bán sản
phẩm
Tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng

Hội

Hộ

Sử dụng đúng bao bì, nhãn mác

Hội

Hộ

Hội

- Kiểm tra sử dụng bao bì, nhãn mác
- Quét tem Qr-code

Phường Sử dụng đúng bao bì, nhãn mác

- Kiểm tra tài liệu về sự tuân thủ các tiêu chí
chất lượng
- Phân tích mẫu

- Hội nông dân
- Phòng kinh tế

Tài liệu

Tài liệu

Hộ
doanh nghiệp
Khi bán sản
phẩm

- UBND phường

Tài liệu

- Hội nông dân
- Phòng kinh tế

- Quan sát
- Cân khối
lượng

Tài liệu

- Tài liệu
- Tem Qr
code

- Tài liệu
- Tem Qr
code

Ghi chép,
cập nhật
thông tin

- Quan sát
- Đối chiếu
tài liệu

2 lần/ năm

1 lần/ năm

Tài liệu đối
chứng

Quy định về
logo, hệ
thống nhận
diện

- Kết quả
phân tích
- Bộ tiêu
chuẩn chất
lượng sẩn
phẩm

- Nhật ký
sản xuất
- Tem Qr
code

- Hóa đơn
mua
nguyên liệu
- Nhật ký
sản xuất

- Hóa đơn
mua nguyên
liệu
- Quan sát
- Nhật ký sản
- Đối chiếu
xuất
tài liệu
- Kết quả
phân tích
mẫu

Phương
pháp

- Quan sát
- Cân khối
lượng
- Phân tích

- UBND phường

- Hội nông dân
- Phòng kinh tế

- Kiểm tra bằng mắt tem Qr code
- Quét mã vạch
- Kiểm tra hệ thống phần mền

Kiểm tra tài liệu về sự tuân thủ các tiêu chí
Phường
50% lô hàng
chất lượng

100% lô hàng - UBND phường

Hộ

- Kiểm tra bằng mắt tem Qr code
- Quét mã vạch

Hộ
doanh nghiệp
- Ghi chép các thông tin cần thiết để phục vụ Khi đóng gói
truy xuất
bao bì

Hội

Phường

- Hội nông dân
- Phòng kinh tế

- Kiểm tra cơ sở chế biến
- 100% hộ gia
- Quan sát nhà xưởng, dụng cụ và trang thiết bị
đình
chế biến
- 2 lần/năm
- Lấy mẫu nếu nghi ngờ

- Kiểm tra cơ sở chế biến
- 100% hộ gia
Phường - Quan sát nhà xưởng, dụng cụ và trang thiết
- UBND phường
đình
bị chế biến
- 1 tháng/lần

Phường

- Kiểm tra giấy tờ giao dịch
- Quan sát nguyên liệu

Hộ
doanh nghiệp

Tần suất tối
Người thực hiện
thiểu

Quan sát nguyên liệu, kiểm tra hành trình tàu

Hoạt động kiểm soát
Lúc
nhập/mua
nguyên liệu

Hộ

Cấp độ
kiểm soát

QUY ÐỊNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT
1. QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ CHẾ BIẾN,
KINH DOANH
Cơ sở sản xuất cá thu phơi một nắng
phải có đủ các điều kiện sau đây:
• Có giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh do cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền cấp.
• Địa điểm sản xuất phải nằm trong
quy hoạch của quận Đồ Sơn.
• Nhà xưởng, kho chứa, trang thiết bị,
dụng cụ chế biến, dụng cụ vệ sinh, hệ
thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước
thải, chất thải, trang thiết bị chế biến
phải bảo đảm điều kiện vệ sinh an
toàn thực phẩm và môi trường.
• Cơ sở chế biến phải có Giấy chứng
nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực
phẩm.
• Người lao động trực tiếp phải đảm
bảo các tiêu chuẩn về sức khoẻ theo
quy định và phải được trang bị các
phương tiện bảo hộ lao động cần thiết.

2. QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN LIỆU
2.1. Nguyên liệu
Nguyên liệu sử dụng để chế biến sản
phẩm “Cá thu phơi một nắng – Đặc
sản Đồ Sơn – Hải Phòng” bao gồm:
• Cá thu rồng
• Cá thu phấn
• Cá thu ngàng
2.2. Yêu cầu về nguyên liệu
Đối với cá còn tươi:
• Cá thu còn tươi; da cá màu xám
trắng xanh; mắt cá màu đen, sáng;
thịt chắc, bụng thon
• Cá không có mùi ươn, thiu
Đối với cá đông lạnh:
• Không được bảo quản bằng đạm Urê
và các hóa chất trong danh mục cấm
• Cá nguyên liệu được cấp đông ở
nhiệt độ từ -70C đến - 220C

• Nhà xưởng, kho chứa, phương tiện
thu mua, bảo quản, vận chuyển phải
bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an
toàn thực phẩm.
• Chỉ được sử dụng các loại phụ gia
thực phẩm, hoá chất trong danh mục
được phép sử dụng, được phép lưu
hành tại Việt Nam.
- Địa điểm kinh doanh phải đáp ứng
yêu cầu về bảo vệ môi trường và vệ
sinh an toàn thực phẩm.
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3. KỸ THUẬT CHẾ BIẾN

khuẩn, dụng cụ phơi sấy phải được vệ
sinh và khử trùng sau mỗi lần phơi

3.1. Làm sạch
• Nguyên liệu được rửa sạch bằng
nước muối, loại bỏ phần đầu, vây và
ruột

• Không sử dụng các loại vỉ phơi bằng
nhựa, kim loại gỉ sắt
Trường hợp sấy:

• Rửa lại bằng nước đá lạnh, để ráo
hoặc lau khô

• Cá có thể được sấy bằng than củi
hoặc lò sấy điện

• Cá được cắt chéo để tạo thành
miếng dày từ 2-3 cm

• Không được sấy bằng than đá, tham
cám, than tổ ong

• Miếng cá sau khi cắt được rửa sạch
lại bằng nước đá lạnh

Yêu cầu thành phẩm sau phơi hoặc
sấy:

3.2. Ngâm cá

• Miếng cá săn chắc, bụi phấn nổi lên.

• Cá được ngâm ngập trong dung dịch
nước sạch pha với muối sạch.

• Da cá vẫn còn nguyên vẹn và dai
• Thịt cá bên trong mềm

• Nước ngâm cá có độ mặn hơn nước
biển 50%, 25-300C Ume
(10kg cá cần sử dụng 2 lạng muối)

• Màu sắc sản phẩm vẫn giữ nguyên
màu sắc đặc trưng của da cá thu

• Thời gian ngâm từ 60 - 90 phút

• Sản phẩm mềm, mát tay

3.3. Phơi hoặc sấy cá

3.4. Bảo quản cá thu phơi một nắng

Trường hợp phơi nắng:

• Cá thu phơi một nắng thành phẩm
được bao gói và hút chân không

• Cá sau khi ngâm để cho ráo nước rồi
rải đều trên phên tre/nứa, phơi nắng
trong điều kiện thời tiết thuận lợi từ
3–5 tiếng với nhiệt độ 27-320C, trên
350C thì cần che cá

• Bảo quản trong điều kiện đông lạnh ở
nhiệt độ từ -1oC đến -15oC
• Thời gian bảo quản: Dưới 1 năm

• Đảo cá được đảo 1–2 lần trong quá
trình phơi.
• Khu vực phơi phải tách riêng với khu
vực chế biến, đảm bảo không nhiễm

Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ sơn – Hải Phòng
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ngâm cá

Phơi cá
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MẪU ÐƠN ÐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ
CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ÐẶC SẢN ÐỒ SƠN – HẢI PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o---------Đồ Sơn, ngày……tháng…..năm …..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ
“CÁ THU PHƠI MỘT NẮNG – ĐẶC SẢN ĐỒ SƠN – HẢI PHÒNG”
Kính gửi: HỘI NÔNG DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một
nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải phòng” cho sản phẩm cá thu phơi một nắng của
quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng;
Căn cứ nhu cầu sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ
Sơn – Hải phòng””
Tên tôi là:...........................................................................................................
Đại diện:.............................................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................Điện thoại:......................
Tôi gửi đơn này kính đề nghị Hội nông dân quận Đồ Sơn xem xét, cấp cho chúng
tôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Cá thu phơi một nắng –
Đặc sản Đồ Sơn – Hải phòng”Chúng tôi cam kết:
1. Sử dụng nhãn hiệu theo đúng các quy định trong Quy chế quản lý và sử
dụng nhãn hiệu “Cá thu phơi một nắng – Đặc sản Đồ Sơn – Hải phòng”
2. Sử dụng đúng và chính xác các dấu hiệu của nhãn hiệu gồm cả tên nhãn
hiệu và hình ảnh logo.
3. Chỉ sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm cá thu phơi một nắng đã được Hội
nông dân quận Đồ Sơn cấp quyền sử dụng.
4. Không tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức
nào.
5. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Cơ quan quản lý nhãn hiệu tiến hành các
hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất tại cơ sở/hộ gia đình của mình
6. Kịp thời thông báo cho Cơ quan quản lý nhãn hiệu, cơ quan quản lý Nhà
nước khi phát hiện các trường hợp vi phạm trong sử dụng NHTT.
Xin trân trọng cảm ơn.
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TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

MẪU THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CÁ THU PHƠI
MỘT NẮNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o---------BẢN THUYẾT MINH HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CÁ THU PHƠI MỘT
NẮNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
1. Tên cá nhân/tổ chức:………................................…………………………
2. Họ và tên người đại diện:…………………………………………………
3. Địa chỉ:………………........Số điện thoại …………Email…….…………
4. Thông tin cơ bản hiện trạng sản xuất:
Khối
S
T
T

Khối
Khối
Khối Thời gian Thời gian
Tên cá
lượng lượng cá lượng cá nhập
chế biến
nhập
tươi đông lạnh
nguyên liệu
(tấn/năm) (tấn/năm) (tấn/năm)

1

Cá thu rồng

2

Cá thu ngàng

3

Cá thu phấn

4

Khác

lượng
thành
phẩm

5. Phương thức chế biến (phơi nắng, sấy than, sấy điện và tỷ lệ)
- Phơi nắng: ………%
- Sấy than: ………%
- Sấy điện: ………%
6. Các loại phụ gia, phụ phẩm chế biến (muối, bột canh, bột ngọt, khác)
- Muối: ………%
- Bột canh: ………%
- Bột ngọt: ………%
- Khác (cụ thể): …….%
……………………………………………………………………..................
7. Mô tả chất lượng cảm quan sản phẩm thành phẩm
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S
T
T

Chỉ tiêu

1

Khối lượng
1 miếng (g)

2

Màu sắc

3

Trạng thái

4

Mùi

Cá thu
rồng

Cá thu
ngàng

Cá thu
phấn

Khác

Ghi chú

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bảng kê khai là đúng sự thật
Đồ Sơn, ngày ….. tháng ….. năm 2019
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(ký tên, đóng dấu nếu có)
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HỆ THỐNG NHẬN DIỆN NHÃN HIỆU TẬP THỂ
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