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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách và tiêu chí giải thưởng VIETSTOCK 2022
CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI
Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;
Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/7/2019 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số
1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục
Chăn nuôi;
Căn cứ Quyết định 270/QĐ-CN-KHTH ngày 22/8/2022 của Cục trưởng
Cục Chăn nuôi về thành lập hội đồng đề xuất danh sách và tiêu chí giải thưởng
VIETSTOCK 2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đề xuất danh sách và tiêu chí giải thưởng
VIETSTOCK 2022 họp ngày 26/8/2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách giải thưởng và tiêu chí giải thưởng
VIETSTOCK 2022 gồm các nội dung chính như sau:
1. Về danh sách giải thưởng: Gồm có 21 giải thưởng được phân làm 5
nhóm như sau:
1) Nhóm giải thưởng về sản xuất giống vật nuôi/thủy sản
- Giải thưởng Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất lợn giống tốt nhất;
- Giải thưởng doanh nghiệp/cơ sở sản xuất Gà giống tốt nhất;
- Giải thưởng doanh nghiệp/Cơ sở sản xuất Vịt giống tốt nhất;
- Giải thưởng Cơ sở sản xuất giống thủy sản tốt nhất.
2) Nhóm giải thưởng về sản xuất thức ăn chăn nuôi/thủy sản
- Giải thưởng Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (TĂCN) lợn tốt
nhất;
- Giải thưởng Doanh nghiệp sản xuất TĂCN gia cầm tốt nhất;
- Giải thưởng Doanh nghiệp sản xuất TĂCN cho gia súc nhai lại tốt nhất;
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- Giải thưởng Doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản tốt nhất;
- Giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam sản xuất TĂCN bổ sung tốt nhất;
- Giải thưởng Doanh nghiệp FDI sản xuất TĂCN bổ sung tốt nhất.
3) Nhóm giải thưởng về trang trại, HTX chăn nuôi/thủy sản
- Giải thưởng Trang trại gà thịt tốt nhất;
- Giải thưởng Trang trại gà trứng thương phẩm tốt nhất;
- Giải thưởng Trang trại chăn nuôi bò sữa tốt nhất;
- Giải thưởng Trang trại chăn nuôi bò thịt tốt nhất;
- Giải thưởng Trang Trại chăn nuôi cá tra tốt nhất;
- Giải thưởng Trang trại nuôi tôm nước lợ tốt nhất;
- Giải thưởng Hợp tác xã chăn nuôi tốt nhất;
- Giải thưởng Hợp tác xã thủy sản tốt nhất.
4) Nhóm liên kết theo chuỗi giá trị (sản xuất, giết mổ/chế biến/bảo quản,
tiêu thụ), xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi
- Giải thưởng Doanh nghiệp có liên kết chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi
tốt nhất;
- Giải thưởng Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tốt nhất.
5) Nhóm giải thưởng về đóng góp quan trọng cho ngành chăn nuôi
- Giải thưởng Tổ chức có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển
ngành chăn nuôi.
2. Về tiêu chí giải thưởng (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp và
Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.

Dương Tất Thắng
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG VÀ TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG

VIETSTOCK 2022
(Kèm theo Quyết định số 280 /QĐ-CN-KHTH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của
Cục trưởng Cục Chăn nuôi)
Số TT

Tên giải thưởng đề
xuất

Tiêu chí

Nhóm giải thưởng về Giống vật nuôi
-

1

Giải thưởng
Doanh nghiệp/cơ
sở sản xuất Lợn
giống tốt nhất

-

Là doanh nghiệp/cơ sở giống lợn có số con giống
cung cấp cho thị trường thuộc top 10 Việt Nam năm
2021;
Có số lợn con cai sữa trên nái/năm ≥ 27 con.
Thực hiện đầy đủ các quy định Nhà nước về quản lý
chất lượng con giống.
Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
Đảm bảo an toàn dịch bệnh

Giải thưởng doanh
nghiệp/cơ sở sản
xuất Gà giống tốt
nhất

- Là doanh nghiệp/cơ sở chăn nuôi gà giống có số lượng
đàn gà cấp giống cụ kỵ, ông bà thuộc top 10 Việt
Nam năm 2021;
- Có năng suất sản xuất gà giống tốt nhất (gà con giống
một ngày tuổi/mái/năm);
- Thực hiện đầy đủ các quy định Nhà nước về quản lý
giống.
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn dịch bệnh

3

Giải thưởng doanh
nghiệp/Cơ sở sản
xuất Vịt giống tốt
nhất

- Là doanh nghiệp/cơ sở chăn nuôi gà giống từ cấp
giống bố mẹ trở lên có số lượng vịt giống một ngày
tuổi được sản xuất, thuộc top 10 cơ sở vịt giống lớn
nhất năm 2021;
- Có năng suất vịt con một ngày tuổi làm
giống/mái/năm lớn nhất;
- Thực hiện đầy đủ các quy định Nhà nước về quản lý
giống.
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn dịch bệnh

4

Giải thưởng Cơ sở
sản xuất giống
Thủy sản tốt nhất

- Là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất giống thủy sản có quy
mô lớn thuộc Top 10 cơ sở lớn nhất năm 2021
- Được chứng nhận VIETGAP hoặc chứng nhận chất
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4
Số TT

Tên giải thưởng đề
xuất

Tiêu chí
lượng khác tương đương;
- Thực hiện đầy đủ các quy định Nhà nước về quản lý
giống.
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn dịch bệnh

Nhóm giải thưởng về Thức ăn chăn nuôi:

5

6

Giải thưởng
Doanh nghiệp sản
xuất TĂCN lợn tốt
nhất

Giải thưởng
Doanh nghiệp sản
xuất TĂCN gia
cầm tốt nhất

- Thuộc top 10 doanh nghiệp có sản lượng TĂCN lợn
lớn nhất năm 2021
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (Có
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất TACN,
Có Giấy tiếp nhận thông báo hợp quy sản phẩm
TACN trong thời gian gần đây nhất; không bị xử phạt
vi phạm hành chính về chất lượng, môi trường, thuế,
bảo hiểm)
- Định mức tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR) thấp
nhất (theo công bố và cam kết của doanh nghiệp)
- Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến & thân thiện môi
trường (có bản mô tả về công nghệ & hiệu quả về
quản lý môi trường)
- Tham gia thực hiện nghĩa vụ xã hội (XH) & hỗ trợ
cộng đồng tốt nhất (theo công bố và cam kết của
doanh nghiệp) (ưu tiên)
- Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chăn
nuôi (ưu tiên)
- Thuộc top 10 doanh nghiệp có sản lượng TĂCN gia
cầm lớn nhất năm 2021
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (Có
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất TACN,
Có Giấy tiếp nhận thông báo hợp quy sản phẩm
TACN trong thời gian gần đây nhấtt; không bị xử phạt
vi phạm hành chính về chất lượng, môi trường, thuế,
bảo hiểm)
- Định mức tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng (FCR)
thấp nhất (theo công bố và cam kết của doanh nghiệp)
- Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến & thân thiện môi
trường (có bản mô tả về công nghệ & hiệu quả về
quản lý môi trường)
- Tham gia thực hiện nghĩa vụ XH & hỗ trợ cộng đồng
tốt nhất (ưu tiên)

5
Số TT

Tên giải thưởng đề
xuất

Tiêu chí
- Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chăn
nuôi (ưu tiên)

7

8

9

Giải thưởng
Doanh nghiệp sản
xuất TĂCN cho
gia súc nhai lại tốt
nhất

- Thuộc top 10 doanh nghiệp có sản lượng TĂCN gia
súc nhai lại lớn nhất năm 2021
- Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến & thân thiện môi
trường (có bản mô tả về công nghệ & hiệu quả về
quản lý môi trường)
- Ứng dụng công nghệ TMR (nếu có)
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (Có
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất TACN,
Có Giấy tiếp nhận thông báo hợp quy sản phẩm
TACN trong thời gian gần đây nhất; không bị xử phạt
vi phạm hành chính về chất lượng, môi trường, thuế,
bảo hiểm)
- Tham gia thực hiện nghĩa vụ XH & hỗ trợ cộng đồng
tốt nhất (ưu tiên)
- Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chăn
nuôi (ưu tiên)

Giải thưởng
Doanh nghiệp sản
xuất thức ăn thủy
sản tốt nhất

- Thuộc top 10 doanh nghiệp có sản lượng thức ăn thủy
sản (TĂTS) lớn nhất năm 2021
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (Có
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất TATS,
Có Giấy tiếp nhận thông báo hợp quy sản phẩm TATS
trong thời gian gần đây nhất không bị xử phạt về chất
lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Định mức tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (FCR) thấp
nhất (theo công bố và cam kết của doanh nghiệp)
- Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến & thân thiện môi
trường (có bản mô tả về công nghệ & hiệu quả về
quản lý môi trường)
- Tham gia thực hiện nghĩa vụ XH & hỗ trợ cộng đồng
tốt nhất (ưu tiên)
- Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm thủy
sản (ưu tiên)

Giải thưởng
Doanh nghiệp Việt
Nam sản xuất
TĂCN bổ sung tốt
nhất

- Có thương hiệu sản phẩm được nhiều nhà máy sản
xuất TĂCN tin dùng (dựa vào báo cáo sản lượng & thị
trường khách hàng)
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (Có
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất TACN,
Có Giấy tiếp nhận thông báo hợp quy sản phẩm
TACN trong thời gian gần đây nhất; không bị xử phạt

6
Số TT

Tên giải thưởng đề
xuất

Tiêu chí
vi phạm hành chính về chất lượng, môi trường, thuế,
bảo hiểm)
- Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến & thân thiện môi
trường (có bản mô tả về công nghệ & hiệu quả về
quản lý môi trường)
- Ưu tiên cơ sở khai thác và sử dụng nguồn nguyên liệu
trong nước, sản phẩm thay thế kháng sinh.Tham gia
thực hiện nghĩa vụ XH & hỗ trợ cộng đồng tốt nhất
(ưu tiên)

10

Giải thưởng
Doanh nghiệp FDI
sản xuất TĂCN bổ
sung tốt nhất

- Có thương hiệu sản phẩm được nhiều nhà máy sản
xuất TĂCN tin dùng (dựa vào báo cáo sản lượng & thị
trường khách hàng)
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất TĂCN.
- Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến & thân thiện môi
trường (có bản mô tả về công nghệ & hiệu quả về
quản lý môi trường)
- Ưu tiên cho các cơ sở khai thác và sử dụng nguồn
nguyên liệu Việt Nam (ưu tiên)
- Tham gia thực hiện nghĩa vụ XH & hỗ trợ cộng đồng
tốt nhất (ưu tiên)

Nhóm giải thưởng cho Trang trại – Hợp tác xã chăn nuôi

11

Giải thưởng Trang
trại gà thịt tốt nhất

- Là trang trại chăn nuôi gà thịt có số lượng đầu con
chăn nuôi thuộc top 10 trang trại lớn nhất năm 2021;
- Có năng suất chăn nuôi cao nhất (khối lượng xuất
chuồng trên m2 chuồng/năm)
- Giá thành sản xuất thấp nhất (FCR, chi thú y, ….)
- Trang trại được chứng nhận VIETGAP hoặc chứng
nhận chất lượng khác tương đương;
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam, kiểm
soát tốt chất lượng sản phẩm và môi trường (không bị
xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất

12

Giải thưởng Trang
trại gà trứng
thương phẩm tốt
nhất

- Là trang trại chăn nuôi gà trứng có số lượng đầu con
chăn nuôi thuộc top 10 cơ sở lớn nhất năm 2021;
- Có năng suất trứng bình quân (quả/mái/năm) cao nhất
- Có liên kết hệ thống tiêu thụ sản phẩm.
- Giá thành sản xuất thấp nhất (đánh giá qua FCR, chi

7
Số TT

Tên giải thưởng đề
xuất

Tiêu chí
phí thú y, ….)
- Trang trại được chứng nhận VIETGAP hoặc chứng
nhận chất lượng khác tương đương;
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất
-

13

Giải thưởng Trang
trại chăn nuôi bò
sữa tốt nhất

-

-

14

15

Là trang trại cơ sở chăn nuôi bò sữa có tổng đàn
thuộc top 10 trang trại bò sữa lớn nhất Việt Nam.
Có năng suất sữa bình quân trên chu kỳ đạt ≥ 10,000
lít/con (≥30 lít/con/ngày)
Được công nhận chăn nuôi theo quy trình GlobalGAP
hoặc VietGAP.
Được bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất
Chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn (tiết kiệm
nguyên liệu đầu vào, thân thiện môi trường, quản lý &
tái chế tốt chất thải trong chăn nuôi)
Tham gia thực hiện nghĩa vụ XH & hỗ trợ cộng đồng
tốt nhất (ưu tiên)

Giải thưởng Trang
trại chăn nuôi bò
thịt tốt nhất

- Là trang trại cơ sở chăn nuôi bò thịt có tổng đàn thuộc
top 10 trang trại bò thịt lớn nhất Việt Nam.
- Có tăng trọng bò thịt vỗ béo bình quân 1,2kg/con/ngày
- Được công nhận chăn nuôi theo quy trình GlobalGAP
hoặc VietGAP.
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất
- Chăn nuôi theo mô hình kinh tế tuần hoàn (tiết kiệm
nguyên liệu đầu vào, thân thiện môi trường, quản lý &
tái chế tốt chất thải trong chăn nuôi)

Giải thưởng Trang
Trại chăn nuôi cá
tra tốt nhất

- Là trang trại chăn nuôi cá Tra có quy mô thuộc Top 10
trang trại lớn nhất năm 2021
- Được chứng nhận VIETGAP hoặc chứng nhận chất
lượng khác tương đương;
- Tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam (không bị
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Số TT

Tên giải thưởng đề
xuất

Tiêu chí
xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất

16

17

18

Giải thưởng Trang
trại nuôi tôm nước
lợ tốt nhất

Giải thưởng Hợp
tác xã chăn nuôi
tốt nhất

Giải thưởng Hợp
tác xã thủy sản tốt
nhất

- Là trại chăn nuôi tôm nước lợ có quy mô thuộc Top
10 trang trại lớn nhất năm 2021
- Được chứng nhận VIETGAP hoặc chứng nhận chất
lượng khác tương đương;
- Tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam (không bị
xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất
Có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm
Có số lượng thành viên lớn nhất năm 2021
Có sản lượng sản phẩm chăn nuôi cao nhất năm 2021
HTX có tổ chức tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ việc làm
cho xã viên tốt nhất.
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (các
thành viên không bị xử phạt về chất lượng, môi
trường)
- Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất
-

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm
- Có số lượng thành viên lớn nhất năm 2021
- Có sản lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản cao nhất
năm 2021
- HTX có tổ chức tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ việc làm
cho xã viên tốt nhất.
- Tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam (không bị
xử phạt về chất lượng, môi trường)
- Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất

Nhóm liên kết theo chuỗi giá trị (sản xuất, giết mổ/chế biến, tiêu thụ), xuất khẩu
sản phẩm chăn nuôi

19

Giải thưởng
Doanh nghiệp có
liên kết chuỗi giá
trị sản phẩm chăn
nuôi tốt nhất

- Có sản lượng sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ lớn và kênh
phân phối phổ biến nhất
- Tổ chức sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị sản phẩm
chăn nuôi (sản xuất, giết mổ/chế biến/bảo quản, phân
phối)
- Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hoặc HACCP
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Tên giải thưởng đề
xuất
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-
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Giải thưởng
Doanh nghiệp xuất
khẩu sản phẩm
chăn nuôi tốt nhất

(hoặc tương đương)
Tuân thủ tôt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
Đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, an
toàn thực phẩm tốt nhất
Đạt giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao (nếu
có, ưu tiên)
Tham gia thực hiện nghĩa vụ XH & hỗ trợ cộng đồng
tốt nhất (ưu tiên)

- Là doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi chính
ngạch có giá trị lớn nhất
- Thực hiện tốt các quy định về chất lượng & an toàn
thực phẩm;
- Sản phẩm có thương hiệu Việt Nam.
- Tuân thủ tốt các quy định pháp luật Việt Nam (không
bị xử phạt về chất lượng, môi trường, thuế, bảo hiểm)
- Đảm bảo an toàn thực phẩm
- Tham gia thực hiện nghĩa vụ XH & hỗ trợ cộng đồng
tốt nhất (nếu có, ưu tiên)

Nhóm giải thưởng đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành chăn nuôi
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Giải thưởng Tổ
chức có nhiều
đóng góp quan
trọng cho sự phát
triển ngành chăn
nuôi

- Là Tổ chức tham gia và có đóng góp quan trọng trong
xây dựng chính sách và thể chế cho ngành chăn nuôi
Việt Nam
- Là Tổ chức hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
nhiều nhất cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

