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TIEU CHUẨN TỐI THIỂU TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI GÀ ĐẺ 
 

             

                                                                             

 
 
 

Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Trách Nhiệm Xã Hội đối với Gà Đẻ đính kèm bao gồm các yêu 
cầu chính về phúc lợi dành riêng cho gà đẻ. Nên đọc Nguyên Tắc của Các Tiêu 
Chuẩn Tối Thiểu Trách Nhiệm Xã Hội cùng với Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Trách Nhiệm 
Xã Hội đối với Gà Đẻ, vì Nguyên Tắc nêu chi tiết các yêu cầu bao quát áp dụng cho 
tất cả các vật nuôi trong trang trại. 

 

Giới thiệu về FARMS Initiative và Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Trách Nhiệm Xã Hội 

Mục tiêu của Farm Animals Responsible Minimum Standards (FARMS) Initiative (Sáng Kiến Tiêu Chuẩn Tối Thiểu 
Trách Nhiệm Xã Hội đối với Vật Nuôi trong Nông Trại) là dành cho các tổ chức tài chính khuyến khích và hỗ trợ các 
cơ sở sản xuất thịt, sữa và trứng, và các công ty khác trong chuỗi cung ứng, hướng tới việc đáp ứng các Tiêu Chuẩn 
Tối Thiểu Trách Nhiệm Xã Hội liên quan đến cách thức chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ vật nuôi. FARMS Initiative 
được thành lập bởi một nhóm các tổ chức bảo vệ động vật toàn cầu. Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Trách Nhiệm Xã Hội dựa 
trên các nguyên tắc của một số khuôn khổ toàn cầu và phản ánh ý kiến đóng góp từ nhiều tổ chức bảo vệ động vật 
cũng như các tổ chức chứng nhận phúc lợi vật nuôi. 
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Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Trách Nhiệm Xã Hội đối với Gà Đẻ 
 

Rủi Ro Phúc Lợi 1: Hạn Chế về Không Gian  

Tiêu Chuẩn Giảm Nhẹ 1:   

1.1 Không được sử dụng hình thức nuôi lồng chật hẹp, cho dù lồng ghép/dãy chuồng nuôi gà nhốt 
lồng hay lồngi nuôi nhốt có tăng thêm một ít không gian..  

1.2 Mật độ thả không được quá 9 con mỗi con m2 không gian sử dụng. 
 

 
Rủi Ro Phúc Lợi 2: Môi Trường Cằn Cỗi và Không Phù Hợp 

Tiêu Chuẩn Giảm Nhẹ 2: 

2.1 Cứ sáu con gà mái phải có ít nhất một ổ đẻ hoặc cứ 120 gà mái thì phải có 1 m2 chất nền làm 
tổ để làm tổ theo nhóm.  

2.2 Phải cung cấp khu vực chỗ đậu có ít nhất 18 cm sào làm không gian chỗ đậu cho mỗi con gà mái.  

2.3 Khi gà mái được nhốt trong nhà, dù chuồng nuôi hay thả chạy tự do, khi ở trong nhà vào ban 
đêm hoặc trong thời tiết khắc nghiệt, phải che phủ tối thiểu một phần ba không gian sàn để 
tạo sự thoải mái và cho phép gà thực hiện các tập tính tự nhiên như  tắm bụi và tìm thức ăn.  

2.4 Nồng độ amoniac tại điểm độ cao bằng đầu gà phải không vượt quá 20 ppm. 

2.5 Phải cung cấp nguyên liệu bổ sung để gà có thể thực hiện hoạt động tìm kiếm thức ăn phù hợp 
và các tập tính tự nhiên khác, ví dụ, rải  hạt ngũ cốc và bó cỏ khô khắp chuồng, trong tất cả các 
giai đoạn đẻ trứng. 

2.6 Gà mái phải có khoảng thời gian tối không bị gián đoạn ít nhất 8 giờ mỗi ngày. 
 

 
Rủi Ro Phúc Lợi 3: Chế Độ Ăn Uống Không Phù Hợp 

Tiêu Chuẩn Giảm Nhẹ 3:   

3.1 Không được phép ép gà rụng lông. 
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Rủi Ro Phúc Lợi 4: Các Quy Trình Gây Đau Đớn  

Tiêu Chuẩn Giảm Nhẹ 4:   

4.1 Không nên thường xuyên cắt tỉa mỏ. 

4.2 Các cơ sở sản xuất phải có kế hoạch quản lý để ngăn chặn và xử lý hành vi mổ lông mà không 
cần cắt tỉa mỏ. 

 

 
Rủi Ro Phúc Lợi 5: Vận Chuyển và Giết Mổ 

Tiêu Chuẩn Giảm Nhẹ 5:   

5.1 Vì gà mái ở giai đoạn đẻ lứa cuối rất yếu và dễ bị gãy xương, vì vậy nên trợ tử cho chúng tại 
trang trại bằng cách sử dụng khí không gây khó chịu. 

5.2 Trong trường hợp vận chuyển để giết mổ, nên nhẹ nhàng bắt gà mái ở giai đoạn đẻ lứa cuối 
mà không dốc ngược gà xuống, và hành trình di chuyển không được quá bốn giờ.  

5.3 Nên tránh giết gà trống con một ngày tuổi, ví dụ, có thể nuôi chúng để lấy thịt hoặc xác định và 
giết chết con trống ngay khi vẫn còn trong trứng chưa nở và trước khi phát triển cảm xúc.  

 
 

Rủi Ro Phúc Lợi 6: Tuân Thủ và Minh Bạch 

Tiêu Chuẩn Giảm Nhẹ 6:   

6.1 Chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn trên thông qua kiểm toán hàng năm của bên thứ ba và 
báo cáo công khai hàng năm về tiến trình đối với cam kết này. 
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