
Người nuôi cá tra ở Việt Nam đã có dịp 
tham quan mô hình BMP ở Ấn Độ và 
đang bước đầu phấn đấu áp dụng mô 
hình này. 

CÁCH THỨC THỰC HIỆN BMP
Nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu tác động đến môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và 
nâng cao tính cộng đồng thông qua áp dụng BMP
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Để đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện BMP, các hộ nuôi liền kề nên 
tập hợp thành nhóm, có thể  dưới hình thức hiệp hội,câu lạc bộ hay 

hợp tác xã, để cùng thực hiện BMP do nhóm mình đưa ra và cùng quyết 
định các vấn đề kỹ thuật cũng như mua bán.

Các hộ nuôi liền kề tập hợp thành một nhóm, có thể dưới hình 
thức hiệp hội, câu lạc bộ hoặc hợp tác xã (do nhóm tự quyết 
định). 

=

Họp nhóm và tự xây dựng BMP cho nhóm mình. Mọi quyết định 
đều được thành viên trong nhóm bàn bạc và quyết định. Ví dụ 
như thống nhất mật độ thả, kích cỡ giống thả, nơi mua cá giống, 
khi cá bị bệnh thì nên làm gì v.v...

Lên kế hoạch và thiết kế sổ tay ghi chép cho từng hộ trong 
nhóm. Chi tiết sổ tay ghi chép bao gồm các yếu tố chất lượng 
nước, xử lý nước và dịch bệnh,và chi tiết thu chi.

Lên lịch sinh hoạt của nhóm, bao gồm thời gian mua bán cá, 
thả giống, thu hoạch. Phối hợp thả giống và thu hoạch giữa các 
thành viên sao cho tránh tình trạng cung vượt cầu, ảnh hưởng 
đến giá bán và lợi nhuận cho người nuôi.

CANLENDAR

Mô hình này được thực hiện rất thành công trong nghề nuôi tôm 
ở Ấn Độ. Người nuôi với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các nhóm liên 
quan, đã có thể tự mình tìm được thị trường, sản phẩm của họ 
được chứng nhận và họ đã có thể tự thương lượng giá bán.


