Phiếu Đề Cử

VIETSTOCK
AWARDS

Phương Thức
Đánh Giá

Tiêu Chí
Đánh Giá
01
02

Nằm trong khuôn khổ triển lãm chăn nuôi
VIETSTOCK 2018, Giải thưởng chăn nuôi danh
giá VIETSTOCK sẽ quay trở lại trong năm nay.
Do chính Cục Chăn Nuôi - Bộ NN&PTNT đứng
ra chủ trì, giải thưởng năm nay được xem là
nơi vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức có
nhiều đóng góp tích cực cũng như mang lại
nhiều ý tưởng, nguồn cảm hứng mới trong
công cuộc phát triển của toàn ngành.
Giải thưởng được quyết định bởi Hội Đồng
Giám Khảo gồm những chuyên gia uy tín có
nhiều năm kinh nghiệm và sự bình chọn của
tất cả các thành viên trong ngành chăn nuôi.
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Mỗi hạng mục sẽ được đánh giá
dựa trên từng tiêu chí cụ thể. Chi
tiết các tiêu chí sẽ được liệt kê tại
phần “Tiêu Chí Đánh Giá”
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Ứng cử viên phải là cá nhân / tổ
chức Việt Nam hoặc cá nhân / tổ
chức nước ngoài đang công tác
và có những đóng góp cho
ngành công nghiệp chăn nuôi
Việt Nam.

02

Sự đóng góp của các ứng viên
phải thật sự tiêu biểu đối với sự
phát triển chung của ngành.
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Phương Thức
Bình Chọn
Điền thông tin trực tiếp vào
phiếu đề cử và gửi đến
 thao.nguyen@ubm.com
 +84 28 36 222 527
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Hạn chót đăng ký vào ngày 17
tháng 08, 2018

Diễn ra đồng thời

Đơn Vị Chủ Trì

Ban Tổ Chức
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Phiếu đề cử phải ghi rõ tên đơn vị
muốn đề cử và được đề cử, cụ thể
cho giải thưởng nào. Vui lòng nêu
rõ ràng và chính xác thông tin về
đơn vị được đề cử để quy trình đánh
giá được hiệu quả và thuận tiện.
Phiếu đề cử phải được gửi về cho
Ban Tổ Chức chậm nhất là 17
tháng 08 năm 2018. Đơn vị được
đề cử BẮT BUỘC phải là hoạt động
trong ngành chăn nuôi. Mỗi phiếu
đề cử chỉ được đề cử duy nhất một
đơn vị và một hạng mục giải
thưởng.
Hội Đồng Đánh Giá sẽ xem xét các
Phiếu đề cử và quyết định người
đoạt giải. Hội Đồng Đánh Giá có
quyền hủy bỏ hạng mục giải
thưởng nếu xét thấy không có ứng
viên nào đáp ứng đủ các tiêu chí
cần thiết
Đơn vị đoạt giải sẽ nhận được
thông báo chính thức từ Ban Tổ
Chức trong tháng 09 / 2018. Tất cả
các cá nhân / tổ chức nhận giải
thưởng phải xác nhận với Ban Tổ
Chức chậm nhất là ngày 28 tháng
09 / 2018.
Tất cả các giải thưởng sẽ được vinh
danh tại lễ khai mạc triển lãm chăn
nuôi VIETSTOCK 2018 vào ngày 17
tháng 10 năm 2018 tại Trung Tâm
Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn
(SECC), TP. Hồ Chí Minh.
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Hạng Mục
Đề Cử
Giải thưởng công nghệ mới
trong sản xuất thức ăn chăn
nuôi
Nhà máy thức ăn chăn nuôi có dây truyền
công nghệ đồng bộ và tiên tiến nhất, thân
thiện với môi trường.
Có những ứng dụng mới và tiên tiến trong
quản lý chất lượng sản phẩm; có các giải
thưởng về công nghệ hoặc chất lượng SP.
Được công nhận đạt hệ thống quản lý theo
ISO/ HACCP.

Giải thưởng Công ty sản
xuất thức ăn gia cầm tốt nhất
Thuộc top 10 doanh nghiệp có sản lượng
TACN gia cầm lớn nhất năm 2017.
Không vi phạm (bị xử phạt) về chất lượng
trong năm 2017.
Đã được công nhận hàng Việt Nam chất
lượng cao (nếu có).

Giải thưởng Công ty sản
xuất thức ăn lợn tốt nhất
Thuộc top 10 doanh nghiệp có sản lượng
TACN lợn lớn nhất năm 2017.
Không vi phạm (bị xử phạt) về chất lượng
trong năm 2017.
Đã được công nhận hàng Việt Nam chất
lượng cao (nếu có).

Giải thưởng Công ty sản
xuất thức ăn thủy sản tốt nhất
Thuộc top 10 doanh nghiệp có sản lượng
TACN thủy sản lớn nhất 2017.
Không vi phạm (bị xử phạt) về chất lượng
trong năm 2017.
Đã được công nhận hàng Việt Nam chất
lượng cao (nếu có).

Giải thưởng Công ty sản
xuất thức ăn chăn nuôi bổ
sung tốt nhất
Thuộc top 10 doanh nghiệp có sản lượng
TABS lớn nhất trong năm 2017.
Không vi phạm (bị xử phạt) về chất lượng
trong năm 2017.
Đã được công nhận hàng Việt Nam chất
lượng cao (nếu có).
Ưu tiên cho các cơ sở khai thác và sử dụng
nguồn nguyên liệu trong nước.

Giải thưởng Tổ chức có
nhiều đóng góp cho ngành
chăn nuôi nhất
Là Tổ chức có nhiều hoạt động hỗ trợ nhất
cho ngành chăn nuôi VN trong 3 năm qua.

Giải thưởng Trang trại lợn
giống tốt nhất
Là cơ sở giống lợn có số con giống cung cấp
cho thị trường thuộc top 10 cơ sở lớn nhất
trong năm 2017.
Có chất lượng con giống tốt nhất được thị
trường thừa nhận.
Thực hiện đầy đủ các quy định Nhà nước về
quản lý chất lượng con giống.
Không để xẩy ra các loại dịch bệnh, ô nhiễm
môi trường.

Giải thưởng trại gà thịt tốt
nhất
Là cơ sở chăn nuôi gà thịt có số lượng đầu con
chăn nuôi, thuộc top 10 cơ sở lớn nhất trong
năm 2017.
Có năng suất chăn nuôi lớn nhất và chi phí sản
xuất thấp nhất.
Sản phẩm gà thịt có chất lượng và an toàn
thực phẩm tốt nhất.
Không xây ra dịch bệnh và gây ô nhiễm môi
trường.

Giải thưởng trang trại gà
trứng thương phẩm tốt nhất
Là cơ sở chăn nuôi gà trứng có số lượng đầu
con chăn nuôi, thuộc tốp 10 cơ sở lớn nhất
trong năm 2017.
Có năng suất trứng quả/con/năm lớn nhất, có
chi phí sản xuất thấp nhất và hệ thống tiêu thụ
sản phẩm tốt nhất.
Không để xây ra dịch bệnh và gây ô nhiễm môi
trường.

Giải thưởng trang trại vịt
giống tốt nhất
Là cơ sở chăn nuôi vịt giống có số lượng đầu
con chăn nuôi, thuộc top 10 cơ sở vịt giống lớn
nhất trong năm 2017.
Có năng suất vịt con / mái / năm lớn nhất.
Không để xây ra dịch bệnh và gây ô nhiễm môi
trường.
Thực hiện đầy đủ các quy định Nhà nước về
quản lý giống.

Giải thưởng trang trại gà
giống tốt nhất
Là cơ sở chăn nuôi gà giống có số lượng đầu
con chăn nuôi, thuộc top 10 cơ sở gà giống lớn
nhất trong năm 2017.
Có năng suất gà con/mái/năm lớn nhất.
Không để xây ra dịch bệnh và gây ô nhiễm môi
trường.
Thực hiện đầy đủ các quy định Nhà nước về
quản lý giống.

Giải thưởng Công ty quản lý,
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
chăn nuôi theo chuỗi tốt nhất
Tổ chức sản xuất khép kín theo chuỗi hoàn
chỉnh.
Đạt chuẩn ISO/ HACCP (nếu có).
Sản phẩm sản xuất ra được thị trường ưa
chuộng.
Đạt giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao
(nếu có).

Giải thưởng Công ty sản
xuất thức ăn cho gia súc ăn
nhai lại tốt nhất
Có sản lượng sản xuất TA gia súc nhai lại
lớn nhất.
Ứng dụng công nghệ TMR (nếu có).
Không vi phạm (bị xử phạt) về chất lượng
trong năm 2017.

Giải thưởng Trại chăn nuôi
bò sữa tốt nhất
Chăn nuôi bò sữa tập trung theo công nghệ
tiên tiến, đạt hiệu quả cao.
Được công nhận chăn nuôi theo quy trình
Globalgap hoặc Vietgap.
Sản phẩm được người tiêu dung ưa
chuộng.

Giải thưởng Trại chăn nuôi
cá tra tốt nhất
Là trại chăn nuôi cá Tra có quy mô lớn,
thuộc Top 10 trại lớn nhất.
Được chứng nhận VIETGAP hoặc chứng
nhận chất lượng khác tương đương.
Thực hiện tốt các quy định của nhà nước.
Không để xảy ra dịch bệnh, mất an toàn
thực phẩm.

Giải thưởng Trại nuôi tôm
nước lợ tốt nhất
Là trại chăn nuôi tôm nước lợ có quy mô
lớn, thuộc Top 10 trại lớn nhất.
Được chứng nhận VIETGAP hoặc chứng
nhận chất lượng khác tương đương.
Thực hiện tốt các quy định của nhà nước.
Không để xảy ra dịch bệnh, mất an toàn
thực phẩm.

Giải thưởng cơ sở giống
thủy sản tốt nhất
Là cơ sở giống thủy sản có quy mô lớn,
thuộc Top 10 trại lớn nhất.
Được chứng nhận VIETGAP hoặc chứng
nhận chất lượng khác tương đương.
Thực hiện tốt các quy định của nhà nước.
Không để xảy ra dịch bệnh.

Hợp tác xã chăn nuôi tốt
nhất
Có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm.
Có quy mô chăn nuôi lớn.
Tổ chức tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ việc
làm cho xã viên tốt.

Hợp tác xã thủy sản tốt nhất
Có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm.
Có quy mô chăn nuôi lớn.
Tổ chức tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ việc
làm cho xã viên tốt.

Cơ sở xuất khẩu sản phẩm
chăn nuôi tốt nhất
Là đơn vị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi
chính ngạch lớn, mở được thị trường mới.
Thực hiện tốt các quy định về chất lượng,
an toàn thực phẩm.
Sản phẩm có thương hiệu Việt.

