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TÓM TẮT
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam”
được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành từ tháng 1 năm 2008. Dựa trên các báo cáo
tổng kết sau 1 năm thực hiện quy trình VietGAP của các ban, ngành, chi cục của thành phố và khảo
sát đại diện 120 hộ đăng ký trồng rau theo VietGAP của 4 xã thuộc 2 huyện Gia Lâm và Đông Anh,
nghiên cứu này đánh giá kết quả bước đầu thực hiện quy trình VietGAP trong sản xuất rau an toàn ở
thành phố Hà Nội cũ trên các khía cạnh: sự hình thành VietGAP; các hoạt động triển khai quy trình
VietGAP cho sản xuất rau an toàn trên toàn thành phố; nhận thức và thực hiện 12 tiêu chuẩn theo quy
trình VietGAP của người dân sản xuất rau; các yếu tố cản trở và khuyến nghị giải pháp cho thực thi
quy trình này trên diện rộng.
Từ khoá: Rau an toàn, VietGAP.

SUMMARY
Viet Nam Good Agriculture Practice (VietGAP) for safe, fresh vegetables and fruits production in
Vietnam was issued by Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) in January 2008. After
one year of VietGAP implementation, basing on reported documents of Hanoi DARD, Department of
Plant Protect and the survey on 120 vegetables producers, who registered to apply VietGAP in 4
communes of 2 districts (Gia Lam and Dong Anh), this research evaluated initial results of VietGAP
implementation in safe vegetable production in former Hanoi city in terms of history of VietGAP
application; activities in VietGAP procedure for safe vegetable production; vegetable producers’
awareness and level of 12 VietGAP standard criteria application, obstacles and policy
recommendations for spreading VietGAP application.
Key words: Safe vegetable, VietGAP.

1. §ÆT VÊN §Ò
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n xuÊt rau
cña Hμ Néi nãi riªng vμ cña c¶ n−íc nãi
chung cã nh÷ng b−íc thay ®æi râ rÖt c¶ vÒ
diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l−îng, chñng lo¹i
vμ ®Æc biÖt lμ yªu cÇu an toμn thùc phÈm.
Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ngé ®éc thùc phÈm (nhÊt
lμ ngé ®éc do ¨n rau) vÉn xuÊt hiÖn mμ
nguyªn nh©n lμ do sö dông hãa chÊt ®éc h¹i,
kim lo¹i nÆng, tån d− thuèc b¶o vÖ thùc vËt
(BVTV) vμ « nhiÔm vi sinh vËt. Qua kiÓm tra
cña Chi côc B¶o vÖ thùc vËt (BVTV) n¨m
2009 trong 540 mÉu rau vÉn cã 46 mÉu
(chiÕm 8,5%) kh«ng b¶o ®¶m vÖ sinh an toμn
thùc phÈm (Chi côc BVTV Hμ Néi, 2009).

Hμ Néi lμ thμnh phè ®«ng d©n nhÊt cña
c¶ n−íc, nhu cÇu vÒ s¶n phÈm n«ng nghiÖp
(nhÊt lμ rau xanh) ®¶m b¶o chÊt l−îng vÖ
sinh an toμn thùc phÈm (VSATTP) lμ vÊn ®Ò
cÊp thiÕt ®èi víi ng−êi tiªu dïng thñ ®«.
HiÖn t¹i Hμ Néi míi s¶n xuÊt ®¸p øng ®−îc
40% nhu cÇu rau cña ng−êi d©n (trong ®ã cã
8,6% lμ rau an toμn). Trªn thùc tÕ do khã
kh¨n trong tiªu thô mμ ch−a khuyÕn khÝch
ng−êi s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng ch−a m¹nh d¹n
®Çu t− ph¸t triÓn, mμ cßn kh«ng thùc hiÖn
®óng qui tr×nh dÉn ®Õn hËu qu¶ ®éc tè trong
rau rÊt cao, nguy c¬ ®éc cÊp tÝnh vμ m·n
tÝnh gia t¨ng nh−ng kh«ng râ tr¸ch nhiÖm.
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Nh×n trªn khÝa c¹nh chÊt l−îng, vÊn ®Ò
s¶n xuÊt rau theo h−íng c«ng nghÖ cao, ®¶m
b¶o an toμn cho ng−êi tiªu dïng vμ sù bÒn
v÷ng cña m«i tr−êng trong s¹ch ®· vμ ®ang
lμ mét th¸ch thøc kh«ng nhá, ®ßi hái ph¶i cã
mét hÖ thèng gi¶i ph¸p cã tÝnh chiÕn l−îc,
®ång bé víi sù tham gia cña c¸c c¬ quan, tæ
chøc, c¸c c¸ nh©n tõ ng−êi s¶n xuÊt, chÕ
biÕn, tiªu thô vμ tiªu dïng. Quy tr×nh thùc
hμnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tèt cho rau qu¶
t−¬i an toμn t¹i ViÖt Nam (VietGAP), ban
hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 379/Q§-BNNKHCN ngμy 28 th¸ng 1 n¨m 2008 cña Bé
tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng
th«n ®· triÓn khai nh»m ®¸p øng yªu cÇu
nãi trªn. Cho ®Õn nay, quy tr×nh nμy ®−îc
thö nghiÖm ë c¸c thμnh phè lín nh− Hμ Néi,
H¶i Phßng vμ Hå ChÝ Minh nh−ng cßn rÊt Ýt
c¸c nghiªn cøu vÒ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vμ
nh÷ng th¸ch thøc khi thùc hiÖn quy tr×nh
nμy. Nghiªn cøu nμy nh»m ®¸nh gi¸ nh÷ng
kÕt qu¶ b−íc ®Çu vμ th¸ch thøc khi ¸p dông
qui tr×nh VietGAP trong s¶n xuÊt rau an
toμn cho thμnh phè Hμ Néi, lμm c¨n cø ®Ó ®Ò
xuÊt c¸c khuyÕn nghÞ nh»m triÓn khai ¸p
dông quy tr×nh nμy trªn diÖn réng.

VietGAP ®−îc thu thËp th«ng qua pháng vÊn
trùc tiÕp 120 hé trång rau an toμn vô ®«ng
xu©n n¨m 2008 - 2009 t¹i 4 x· cña 2 huyÖn
nªu trªn. Trong sè c¸c hé ®−îc chän ®iÒu tra,
cã 32 hé ®¨ng ký trång rau thÝ ®iÓm theo
ViÖtGAP víi diÖn tÝch 9320 m2. Néi dung
®iÒu tra gåm ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña hé; t×nh
h×nh s¶n xuÊt rau vô ®«ng xu©n 2008-2009
cña hé; nh÷ng hiÓu biÕt cña hé vÒ quy tr×nh
VietGAP: nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi vμ kiÕn
nghÞ nÕu ¸p dông quy tr×nh VietGAP. Ngoμi
ra, nhãm nghiªn cøu cßn hái ý kiÕn c¸c n«ng
d©n cã kinh nghiÖm, c¸n bé kü thuËt t¹i c¸c
tr¹m khuyÕn n«ng, chi côc b¶o vÖ thùc vËt
vμ c¸n bé qu¶n lý theo 12 néi dung mμ quy
tr×nh VietGAP ®· ®−a ra.
Sau khi ®· xö lý, c¸c tμi liÖu ®−îc tæng
hîp theo c¸c néi dung tõ c¸c x· ®Õn huyÖn.
Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch th«ng tin chñ yÕu lμ
so s¸nh gi÷a thùc tÕ víi qui tr×nh VietGAp
vÒ c¸c tiªu chuÈn mμ qui tr×nh ®· qui ®Þnh.
Ngoμi ra, nghiªn cøu cßn sö dông ph©n tÝch
x· héi häc dùa vμo mét sè tiªu chÝ kh¸c nh−
nhËn thøc cña ng−êi d©n vÒ qui tr×nh, nh÷ng
khã kh¨n vμ nguyÖn väng cña hä khi thùc
hiÖn qui tr×nh nμy.

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU vμ TH¶O
LUËN

Nghiªn cøu nμy ®−îc thùc hiÖn trªn ®Þa
bμn thμnh phè Hμ Néi cò, song c¸c néi dung
chuyªn s©u vÒ thùc hiÖn qui tr×nh VietGAP
®−îc tiÕn hμnh kh¶o s¸t ®iÓn h×nh t¹i c¸c hé
s¶n xuÊt rau vô ®«ng ë c¸c x· ®¹i diÖn: V¨n
§øc, §Æng X¸ thuéc huyÖn Gia L©m; Nam
Hång vμ V©n Néi thuéc huyÖn §«ng Anh.
C¸c tμi liÖu thø cÊp phôc vô cho nghiªn
cøu nμy gåm c¸c b¸o c¸o vÒ vÖ sinh an toμn
thùc phÈm, s¶n xuÊt rau qu¶, c¸c quy tr×nh
s¶n xuÊt rau qu¶, quy tr×nh VietGAP, c¸c
nghiªn cøu cã liªn quan ®Õn VietGAP..., ®−îc
thu thËp tõ Së N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn
n«ng th«n, Chi côc b¶o vÖ thùc vËt, c¸c
tr−êng ®¹i häc vμ c¸c bμi viÕt vÒ s¶n xuÊt
rau, hoa qu¶ an toμn trªn c¸c trang th«ng
tin ®iÖn tö. C¸c tμi liÖu s¬ cÊp cã liªn quan
®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt rau theo qui tr×nh
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3.1. S¬ l−îc vÒ VietGAP
Côm tõ tiÕng Anh viÕt t¾t GAP (Good
Agriculture Practice) cã nghÜa lμ thùc hμnh
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tèt. §©y lμ s¸ng kiÕn
cña nh÷ng nhμ b¸n lÎ ch©u ¢u (EuroRetailer Produce Working Group) nh»m gi¶i
quyÕt mèi quan hÖ b×nh ®¼ng vμ tr¸ch nhiÖm
gi÷a ng−êi s¶n xuÊt s¶n phÈm n«ng nghiÖp
víi kh¸ch hμng cña hä. ë ch©u ¢u, quy tr×nh
thùc hμnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tèt ®−îc
nμy ®−îc ¸p dông vμ viÕt t¾t lμ EurepGAP.
VÒ mÆt kü thuËt, EurepGAP lμ mét tμi liÖu
cã tÝnh chÊt quy chuÈn cho viÖc chøng nhËn
gièng nh− ISO (International Standards
Organization)
trªn
toμn
thÕ
giíi
(EUREPGAP, 2006).

Ngô Thị Thuận

C¸c n−íc thμnh viªn khèi ASEAN víi
cam kÕt gia t¨ng chÊt l−îng, gi¸ trÞ cña s¶n
phÈm rau vμ qu¶ ®· thèng nhÊt nh÷ng quy
®Þnh chung cho khu vùc ASEAN ®−îc gäi lμ
ASEANGAP. Môc tiªu cña ASEANGAP lμ
b¶o vÖ m«i tr−êng, kü thuËt canh t¸c, an
toμn thùc phÈm cho x· héi, hμi hßa vμ phï
hîp víi c¸c n−íc thμnh viªn ®Õn n¨m 2020
(ASEAN Secretariat , 2006).
“VietGAP- Quy tr×nh thùc hμnh s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp tèt (GAP) cho rau, qu¶ an toμn
t¹i ViÖt Nam” ®−îc biªn so¹n dùa theo
ASEANGAP, hÖ thèng ph©n tÝch nguy c¬ vμ
x¸c ®Þnh ®iÓm kiÓm so¸t tíi h¹n (Hazard
Analysis Critical Control Point; HACCP), c¸c
hÖ thèng thùc hμnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tèt
quèc tÕ ®−îc c«ng nhËn nh−: EUREP
GAP/GLOBALGAP (EU), FRESHCARE (óc)
vμ luËt ph¸p ViÖt Nam vÒ vÖ sinh an toμn
thùc phÈm (Bé N«ng nghiÖp &PTNT - 2008).
VietGAP ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n
trong vμ ngoμi n−íc tham gia s¶n xuÊt, kinh
doanh, kiÓm tra vμ chøng nhËn s¶n phÈm
rau, qu¶ t−¬i an toμn t¹i ViÖt Nam nh»m:
Mét lμ t¨ng c−êng tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸
nh©n trong s¶n xuÊt vμ qu¶n lý an toμn thùc
phÈm; hai lμ t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc, c¸
nh©n thùc hiÖn s¶n xuÊt vμ ®−îc chøng nhËn
VietGAP; ba lμ ®¶m b¶o ®−îc tÝnh minh b¹ch,
truy nguyªn ®−îc nguån gèc cña s¶n phÈm vμ
bèn lμ n©ng cao chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ cho
s¶n xuÊt rau, qu¶ t¹i ViÖt Nam.
§Õn nay, míi cã 16 tØnh thμnh phè s¶n
xuÊt kinh doanh rau an toμn x©y dùng quy
ho¹ch trång rau, víi diÖn tÝch gÇn 38.000 ha,
trong ®ã cã h¬n 4.000 ha ®· ®−îc chøng
nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt rau an toμn
(RAT). Dù ¸n “H−íng dÉn n«ng d©n x©y
dùng m« h×nh vμ s¶n xuÊt RAT theo h−íng
GAP” ®ang ®−îc triÓn khai t¹i 6 tØnh, thμnh
lμ Hμ Néi, H¶i Phßng, B¾c Ninh, VÜnh Phóc,
Hμ T©y vμ H−ng Yªn (Côc Trång trät, 2009).
3.2. Tæng quan ¸p dông quy tr×nh thùc
hμnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tèt
(VietGAP) trong s¶n xuÊt rau t¹i Hμ Néi
Theo b¸o c¸o, Hμ Néi mçi n¨m ®· tù s¶n
xuÊt ®−îc kho¶ng 570.000 tÊn rau/n¨m, ®¸p
øng ®−îc 60% nhu cÇu vÒ rau xanh trªn ®Þa

bμn, cßn 40% vÉn ph¶i nhËp tõ c¸c ®Þa
ph−¬ng kh¸c. Tuy nhiªn, thùc tÕ cho thÊy Hμ
Néi míi chØ cã kho¶ng 2100 ha s¶n xuÊt RAT,
míi ®¸p øng ®−îc kho¶ng 14% nhu cÇu. Toμn
thμnh phè cã trªn 120 cöa hμng b¸n RAT ®·
®−îc cÊp chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh
doanh, 8 chî ®Çu mèi bu«n b¸n rau vμ chØ cã
duy nhÊt 1 chî ®Çu mèi V©n Néi (§«ng Anh)
®· cã khu vùc b¸n RAT vμ rau th−êng riªng
biÖt (Ngäc YÕn vμ Vò H©n, 2009).
Th¸ng 05 n¨m 2009, Hμ Néi th«ng qua
dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt vμ tiªu thô rau an
toμn cho giai ®o¹n 2009 - 2015. Môc tiªu cña
dù ¸n lμ më réng diÖn tÝch trång rau cña Hμ
Néi lªn 12.000- 12.500 ha trong ®ã diÖn tÝch
rau an toμn vμo kho¶ng 5.000 ®Õn 5.500 ha
(UBND thμnh phè Hμ Néi, 2009). Nh− vËy,
Hμ Néi ®· vμ ®ang nç lùc ph¸t triÓn diÖn
tÝch rau an toμn ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu cña c−
d©n thμnh phè. Tuy nhiªn, tÝnh ®Õn th¸ng
t¸m n¨m 2010, toμn thμnh phè míi x©y dùng
®−îc 16 dù ¸n vïng RAT tËp trung víi tæng
diÖn tÝch 1.925 ha ®Ó tr×nh duyÖt, trong ®ã cã
ba dù ¸n víi gÇn 190 ha ®· ®−îc thμnh phè
phª duyÖt. §Õn nay, toμn thμnh phè míi cã
h¬n 300 ha ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ
®iÒu kiÖn s¶n xuÊt RAT (TTXVN, 2010).
Ngoμi viÖc triÓn khai x©y dùng nhiÒu m«
h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô RAT theo qui tr×nh
VietGAP t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng, Chi côc BVTV
®· h−íng dÉn, thÈm ®Þnh vμ cÊp 29 GiÊy
chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt rau an
toμn vμ 8 GiÊy chøng nhËn c¬ së s¬ chÕ rau
an toμn cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®ñ ®iÒu
kiÖn. Chi côc BVTV ®ang phèi hîp víi c¸c c¬
quan chuyªn m«n tËp huÊn, ®iÒu tra, ®¸nh
gi¸ thùc tr¹ng vμ tiÕn hμnh lÊy mÉu ®Êt,
n−íc t−íi ë 112/117 x·, ph−êng cã s¶n xuÊt
rau ®Ó ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ kim lo¹i
nÆng, tån d− thuèc BVTV vμ vi sinh vËt.
S¶n xuÊt rau theo qui tr×nh VietGAP ë
Hμ Néi n»m trong ®Ò ¸n "S¶n xuÊt vμ tiªu
thô rau an toμn cña thμnh phè giai ®o¹n
2006 - 2010" do Chi côc B¶o vÖ thùc vËt
(BVTV) thùc hiÖn. KÕt qu¶ triÓn khai ¸p
dông thùc hμnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tèt
(VietGAP) do Chi côc BVTV Hμ Néi tæng kÕt
®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.
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B¶ng 1. C¸c kÕt qu¶ b−íc ®Çu cña thùc hiÖn qui tr×nh VietGAP
trong s¶n xuÊt rau an toμn cña Hμ Néi
Nội dung hoạt động

Kết quả

1. Tập huấn ToT và kỹ
thuật về quy trình IPM, RAT
và nội dung các văn bản
qui phạm pháp luật Vệ sinh
an toàn thực phẩm
(VSATTP)

2 năm (2009 và 2010): tập huấn 265 lớp với 7950 lượt nông dân về IPM trên rau; 2
lớp ToT với 60 cán bộ về phương pháp và thực hành ghi chép và 40 lớp ngắn hạn với
320 lượt nông dân trồng rau về cách ghi chép biểu mẫu.

2. Xây dựng quy chuẩn kỹ
thuật và quy trình sản xuất
theo VietGAP

2009: ban hành 10 quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho các chủng loại rau: cải
bắp, cải xanh, rau ngót, rau muống cạn, rau muống ruộng, dưa chuột, cải củ, đậu đũa,
cà chua, cà pháo và súp lơ xanh.
Dự kiến 2010: xây dựng và ban hành tiếp 20 quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn
cho các loại rau chính của thủ đô

3. Đầu tư, hỗ trợ và chính
sách

- Quyết định số 2083/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án sản xuất và tiêu thụ rau an
toàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009-2015, trong đó có sản xuất theo quy trình
VietGAP
2008: Bộ Nông nghiệp & PTNT hỗ trợ 175 triệu đồng để xây dựng mô hình thí điểm
sản xuất RAT theo hướng VietGAP tại phường Giang Biên - quận Long Biên.

4. Xây dựng mô hình sản
xuất và chứng nhận sản
phẩm phù hợp theo
VietGAP

2008-2009:
- Mô hình tại HTX Tiền Lệ, xã Tiền Yên, Hoài Đức: được triển khai với sự giúp đỡ của
dự án Superchain do Viện Nghiên cứu rau quả chứng nhận.
- Mô hình tại HTX Phương Viên, xã Song Phương, Hoài Đức: được triển khai với sự
giúp đỡ của dự án Superchain do Viện Nghiên cứu rau quả chứng nhận.
- Mô hình tại Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ nông sản an toàn Hà An. Do Chi
cục BVTV Hà Nội chứng nhận.
2010: Mô hình tại HTX Lĩnh Nam, Hoàng Mai do Công ty Enasa Việt Nam chứng nhận
- 2 mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP tại Yên Mỹ (Thanh Trì) và Cự Khối
(Long Biên) với quy mô 03 ha/mô hình hiện đang thực hiện do Cục Quản lý chất lượng
nông lâm sản và thủy sản chứng nhận.

Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội; Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội, 2009

Nh− vËy, cã thÓ nãi r»ng ch−¬ng tr×nh
s¶n xuÊt rau an toμn theo quy tr×nh VietGAP
cña thμnh phè Hμ Néi míi thùc hiÖn thÝ ®iÓm
ë mét sè m« h×nh víi diÖn tÝch vμ s¶n l−îng
kh«ng lín. Ch¼ng h¹n m« h×nh s¶n xuÊt rau
theo quy tr×nh VietGAP cña C«ng ty Hμ An
t¹i ph−êng Giang Biªn, quËn Long Biªn, Hμ
Néi víi qui m« 5 ha, rau s¶n xuÊt ra tiªu thô
chñ yÕu t¹i c¸c nhμ hμng, siªu thÞ, b×nh qu©n
1000- 1300 kg/ngμy (Chi côc BVTV Hμ Néi,
2009). HiÖn nay Chi côc BVTV Hμ Néi ®ang
tæng kÕt, ®¸nh gi¸ vμ phæ biÕn trªn diÖn réng
trong c¸c n¨m tiÕp theo.
Theo ®¸nh gi¸ chung cña c¸c nhμ nghiªn
cøu, nh÷ng yÕu kÐm trong s¶n xuÊt RAT
theo VietGAP cña Hμ Néi lμ s¶n xuÊt manh
món, nhá lÎ. DiÖn tÝch RAT nãi chung vμ
RAT theo VietGAP vÉn ch−a ph¸t triÓn; chi
phÝ chøng nhËn qu¸ cao so víi gi¸ thμnh s¶n
phÈm vμ thu nhËp cña ng−êi d©n (c¶ ng−êi
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n«ng d©n vμ ng−êi tiªu dïng); vμ n«ng d©n
ch−a h×nh thμnh thãi quen ghi chÐp, theo dâi
vμ qu¶n lý c¸c lo¹i hãa chÊt còng nh− néi
dung c«ng viÖc mμ b¶n th©n m×nh ®· thùc
hiÖn nªn g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c truy
nguyªn nguån gèc, xuÊt xø s¶n phÈm. H¬n
n÷a, lîi Ých kinh tÕ cña c¸c s¶n phÈm s¶n
xuÊt theo VietGAP ch−a râ rμng, thËm chÝ
®«i khi rau s¶n xuÊt VietGAP kh«ng c¹nh
tranh ®−îc víi s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ
tr−êng tù do. PhÇn lín ng−êi s¶n xuÊt vμ
ng−êi tiªu dïng vÉn thiÕu hiÓu biÕt vÒ s¶n
xuÊt vμ n«ng s¶n ®−îc s¶n xuÊt theo
VietGAP; hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt rau an
toμn ch−a thùc sù chÆt chÏ, ®ång bé vμ thiÕu
sù tham gia cña ng−êi d©n. HiÖn nay, vÉn
cßn hiÖn t−îng n«ng d©n s¶n xuÊt vμ tiªu
thô rau an toμn trªn ®Þa bμn Hμ Néi kh«ng
thùc hiÖn ®óng quy tr×nh.

Ngô Thị Thuận

3.3. S¶n xuÊt rau an toμn theo VietGAP
cña c¸c hé n«ng d©n
Sö dông tμi liÖu ®iÒu tra 120 hé n«ng d©n
ë 4 x· thuéc 2 huyÖn §«ng Anh vμ Gia L©m
vÒ thùc hiÖn c¸c néi dung cña quy tr×nh
VietGAP trong trång rau vô ®«ng n¨m 20082009, nghiªn cøu nμy ®−a ra mét sè ®¸nh gi¸.
3.3.1. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn quy tr×nh
VietGAP trªn ®Þa bμn huyÖn

Sau khi quy tr×nh VietGAP ®−îc ban
hμnh th¸ng 1/2008 theo QuyÕt ®Þnh sè
379/Q§ – BNN - KHCN, UBND c¸c huyÖn
®· giao cho Phßng Kinh tÕ kÕt hîp víi Tr¹m
KhuyÕn n«ng vμ Chi côc BVTV tæ chøc c¸c
líp tËp huÊn vÒ quy tr×nh thùc hμnh s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp tèt (VietGAP) cho c¸n bé ë
mét sè x· ®−îc chän lμm thÝ ®iÓm (V¨n §øc,
§Æng X¸ thuéc huyÖn Gia l©m; V©n Néi,
Nam Hång thuéc §«ng Anh). Th«ng qua líp
tËp huÊn nμy nh»m tuyªn truyÒn, n©ng cao
nhËn thøc cña ng−êi d©n vÒ quy tr×nh
VietGAP trong s¶n xuÊt rau qu¶ trªn ®Þa
bμn huyÖn trong thêi gian tíi.
C¸c hé tham gia tËp huÊn ®Òu ®−îc cÊp
giÊy chøng nhËn ®· tham gia líp tËp huÊn
vÒ VietGAP (H×nh 1). C¸c hé cã giÊy chøng
nhËn ®· tham gia líp tËp huÊn nμy míi ®−îc
®¨ng kÝ tham gia ch−¬ng tr×nh thö nghiÖm.
KÕt qu¶ lμ ë §Æng X¸ cã 32 hé ®¨ng kÝ
tham gia víi tæng diÖn tÝch lμ 9.320 m2 víi sù
tμi trî cña Dù ¸n SuperChain, ViÖn nghiªn
cøu rau qu¶ vμ Chi côc BVTV. ë x· V¨n §øc
vμ 2 x· thuéc §«ng Anh chØ dõng l¹i ë c¸c
khuyÕn n«ng viªn. Kh«ng cã ng−êi d©n nμo

®¨ng ký tham gia thö nghiÖm qui tr×nh
VietGAP. §Ó lμm tèt kh©u kiÓm tra, gi¸m
s¸t thùc hiÖn quy tr×nh, mét sè c¸n bé ®Þa
ph−¬ng nh− chñ nhiÖm HTX §Æng X¸, ®éi
tr−ëng ®éi s¶n xuÊt th«n §æng Xuyªn... ®·
tham gia khãa ®μo t¹o vÒ gi¸m s¸t, thanh
tra viªn néi bé trong s¶n xuÊt rau theo quy
tr×nh VietGAP. ViÖc gi¸m s¸t, ghi chÐp nhËt
kÝ ®ång ruéng ®−îc c¸c c¸c bé gi¸m s¸t néi
bé vμ c¸n bé Chi côc BVTV kiÓm tra th−êng
xuyªn nghiªm ngÆt ngay trªn ®ång ruéng vÒ
bãn ph©n vμ phun thuèc BVTV.
3.3.2. NhËn thøc cña ng−êi s¶n xuÊt vÒ qui
tr×nh VietGAP

C¸c hé ®· ®−îc tËp huÊn cã nhËn thøc tèt
h¬n c¸c hé ch−a ch−a tham gia tËp huÊn vÒ
qui tr×nh VietGAP. Tuy nhiªn trong tæng sè
c¸c hé ®· ®−îc tËp huÊn cã 23,33% hé hiÓu
®óng qui tr×nh, 64,16 % sè hé hiÓu ®−îc 50%
qui tr×nh (Qui tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tèt
lμ ph¶i b¶o vÖ m«i tr−êng, kh«ng sö dông
ph©n t−¬i, c¸ch ly thuèc BVTV ®óng qui ®Þnh,
h¹n chÕ sö dông ph©n hãa häc vμ röa rau
tr−íc khi tiªu thô) vμ vÉn cßn 12,5% ch−a
nhËn thøc ®óng vÒ qui tr×nh. Do tr×nh ®é
ng−êi trång rau cã h¹n, mμ néi dung qui tr×nh
bao trïm nhiÒu vÊn ®Ò, ®ång thêi tæ chøc tËp
huÊn ch−a tèt cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn nhËn
thøc cña ng−êi d©n. Víi c¸c hé ch−a tham gia
tËp huÊn, hä míi ®−îc nghe qua c¸c ph−¬ng
tiÖn truyÒn th«ng vμ bμ con trong vïng, hä
cho r»ng VietGAP còng t−¬ng tù nh− qui
tr×nh IPM hoÆc RAT. Nh− vËy, ®Ó VietGAP
®−a vμo thùc tiÔn cuéc sèng tr−íc hÕt cÇn
thay ®æi nhËn thøc cña ng−êi trång rau.

H×nh 1. C¸c hé n«ng d©n tham gia tËp huÊn qui tr×nh VietGAP
vμ ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn t¹i x· §Æng X¸, huyÖn Gia L©m, Hμ Néi
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3.3.3. Thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn cña quy
tr×nh VietGAP

Tæng hîp c¸c d÷ liÖu ®iÒu tra cña hé
trång rau ViÖtGAP theo 12 tiªu chÝ cña quy

tr×nh VietGAP mμ Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t
triÓn n«ng th«n ®· ban hμnh (B¶ng 2),
nghiªn cøu ®−a ra mét sè nhËn xÐt d−íi ®©y.

B¶ng 2. So s¸nh c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña c¸c hé ®iÒu tra
víi yªu cÇu cña qui tr×nh VietGAP
Diễn giải

Theo tiêu chuẩn VietGAP

Thực tế hộ nông dân sản xuất

1. Vùng sản xuất

Vùng sản xuất không có mối nguy ô nhiễm

Đã được chứng nhận vùng sản xuất RAT

2. Giống

- Có nguồn gốc rõ ràng
- Xử lý mầm bệnh trước khi gieo trồng

- 100% Mua tại đại lý
- Không xử lý mầm bệnh

3. Đất

- Đánh giá chất lượng hàng năm
- Không chăn thả vật nuôi

- 100% Không đánh giá .
- ít chăn thả vật nuôi

- Hàng năm đánh giá theo tiêu chuẩn quy định

SD nước giếng khoan và nước mương
- Không đánh giá

- Có nguồn gốc rõ ràng
- Có trong danh mục cho phép
- Không dùng phân tươi, có bể ủ phân
- Dùng đúng hướng dẫn ghi trên bao bì
- Đánh giá nguy cơ ô nhiễm từ phân mỗi vụ

- 100% Phân hoá học mua tại đại lý
- 100% phân bón có trong danh mục
- 100% phân hữu cơ ủ hoai mục, phân vi
sinh, không có bể ủ phân
- Sử dụng không đúng hướng dẫn
- 100% không đánh giá nguy cơ ô nhiễm

6. Hóa chất, thuốc
BVTV

- Có nguồn gốc rõ ràng
- Thuốc có trong danh mục cho phép
- Sử dụng đúng hướng dẫn ghi trên bao bì
-Thường xuyên kiểm tra dư lượng hóa chất

- 100% mua tại các đại lý
- Có sử dụng thuốc ngoài danh mục
- Không dùng đúng hướng dẫn trên bao bì
- Không kiểm tra dư lượng hoá chất

7. Thu hoạch và
xử lý sau thu
hoạch

- Rau không để trực tiếp đất, hạn chế để qua
đêm
- Sơ chế trước khi tiêu thụ
- Có khu rửa, vệ sinh, sơ chế riêng
- Vệ sinh thiết bị dụng cụ

- Để trực tiếp đất, không để qua đêm.
- 30% có rửa, vệ sinh
- Không có khu rửa, vệ sinh và sơ chế riêng
- Không vệ sinh dụng cụ

Xử lý chất thải ở mọi công đoạn

Không có biện pháp quản lý và sử lý chất
thải. “ tiện đâu để đấy”

- Phải được tập huấn sản xuất
- Phải được trang bị bảo hộ
- Trong độ tuổi lao động và có hồ sơ cá nhân .

- Có tập huấn
- Có trang bị bảo hộ, không an toàn.
- Tận dụng lao động gia đình, không phân
biệt độ tuổi.

4. Nước

5. Phân bón

8. Quản lý và xử
lý chất thải

9. Người lao động

10. Ghi chép, lưu
trữ hồ sơ, truy
nguyên nguồn
gốc

- Ghi chép và lưu giữ đầy đủ tất cả nhật ký trong
quá trình sản xuất kinh doanh

11. Kiểm tra, giám
sát nội bộ

- 1 năm 1 lần kiểm tra giám sát nội bộ việc thực
hiện sản xuất theo quy trình
- Có biên bản, báo cáo tổng kết việc kiểm tra
đánh giá

12. Khiếu nại và
giải quyết
khiếu nại

- Có sẵn mẫu đơn khiếu nại
- Có trách nhiệm giải quyết ngay khi có yêu cầu

- 100% Không ghi chép

- Không có

- Không có

Nguồn: Điều tra hộ trồng rau vụ đông năm 2008-2009 tại Vân Nội, Nam Hồng, Đặng Xá, Văn Đức
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* C¸c tiªu chuÈn ®· thùc hiÖn t−¬ng
®èi tèt:
Vïng s¶n xuÊt rau cña c¸c x· ®iÒu tra
thuéc 2 huyÖn ®· ®−îc chøng nhËn n»m c¸ch
xa ®−êng quèc lé lín, c¸ch xa c¸c khu c«ng
nghiÖp, nhμ m¸y, kh«ng cã c¸c bÖnh viÖn
lín, kh«ng chÞu ¶nh h−ëng cña n−íc th¶i
c«ng nghiÖp, n−íc th¶i bÖnh viÖn,… nªn
nguån n−íc ®¶m b¶o kh«ng nhiÔm khuÈn,
kh«ng cã hμm l−îng kim lo¹i cao. Mét ®iÓm
®¸ng chó ý lμ 90% gièng rau s¶n xuÊt ®Òu
nhËp néi cña NhËt, Ph¸p, Th¸i Lan vμ §μi
Loan vμ chÊt l−îng gièng nh×n chung lμ tèt,
kh«ng nhiÔm s©u bÖnh. Nguån n−íc t−íi
rau chñ yÕu cña c¸c hé n«ng d©n lμ n−íc
giÕng khoan. Do n»m liÒn kÒ hÖ thèng s«ng
Hång nªn l−îng n−íc ngÇm kh¸ dåi dμo,
n−íc chøa Ýt hμm l−îng c¸c kim lo¹i nh−
s¾t. C¸c lo¹i ph©n v« c¬ sö dông theo danh
môc h−íng dÉn, ph©n h÷u c¬ cã ñ hoai môc
vμ ph©n vi sinh.
* C¸c tiªu chuÈn thùc hiÖn ch−a tèt lμ
®Êt trång rau ch−a kiÓm tra hμng n¨m:
KÕt qu¶ pháng vÊn cho thÊy 100% sè hé
cho biÕt ®Êt cña gia ®×nh ch−a bao giê ®−îc
kiÓm tra vμ gièng ch−a ®−îc xö lý tr−íc khi
gieo trång. H¬n n÷a, ®a sè c¸c hé ®Òu cho
r»ng hÖ thèng kªnh m−¬ng dÉn n−íc ch−a
kiªn cè ho¸, cßn nhiÒu cá d¹i ph¸t triÓn,
v−¬ng v·i nhiÒu bao b×, chai lä ®ùng thuèc
BVTV g©y tï ®äng, nhiÔm ho¸ chÊt, vi sinh
vËt g©y bÖnh cho n−íc t−íi. H¬n n÷a cã tíi
trªn 90% c¸c hé s¶n xuÊt rau vÉn sö dông
c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n th«
s¬ khi thu ho¹ch rau.
* C¸c tiªu chuÈn ch−a thùc hiÖn:
Sö dông bãn ph©n, thuèc BVTV kh«ng
®óng h−íng dÉn trªn bao b×; kh«ng kiÓm tra
d− l−îng ho¸ chÊt; kh«ng cã khu röa, vÖ sinh
vμ s¬ chÕ riªng; kh«ng vÖ sinh dông cô;
kh«ng cã biÖn ph¸p qu¶n lý vμ xö lý chÊt
th¶i; tiÖn ®©u ®Ó ®Êy”; kh«ng ghi chÐp;
kh«ng cã kiÓm tra gi¸m s¸t néi bé vμ khiÕu
n¹i còng nh− gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. §©y
chÝnh lμ c¸c th¸ch thøc, c¶n trë viÖc thùc
hiÖn quy tr×nh nμy.

3.4. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng vμ khuyÕn
nghÞ gi¶i ph¸p
Thùc hiÖn theo quy tr×nh VietGAP trong
s¶n xuÊt RAT cña thμnh phè Hμ Néi míi ë
b−íc thö nghiÖm, ch−a nh©n réng vμ ch−a
®−îc c¸c hé n«ng d©n nhËn thøc ®óng lμ do
nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng tõ néi lùc cña ng−êi
s¶n xuÊt kinh doanh vμ tõ bªn ngoμi (t¸c
®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi). C¸c yÕu
tè bªn trong cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc ¸p dông
ViÖtGAP bao gåm: tr×nh ®é nhËn thøc h¹n
chÕ cña hé n«ng d©n vÒ VietGAP; thiÕu vèn
s¶n xuÊt; ®Êt s¶n xuÊt ph©n t¸n, manh món;
s¶n xuÊt cßn tù ph¸t, ®¬n lÎ thiÕu liªn kÕt
hîp t¸c. C¸c yÕu tè bªn ngoμi gåm: thiÕu quy
ho¹ch vμ ®Þnh h−íng cña chÝnh quyÒn ®Þa
ph−¬ng ®Ó h×nh thμnh c¸c vïng s¶n xuÊt
chuyªn canh rau an toμn víi quy m« lín, c¬
chÕ chÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt vμ tiªu thô
rau an toμn ch−a ®Çy ®ñ vμ ®ång bé; thiÕu
hÖ thèng ®¸nh gi¸, kiÓm tra, thanh tra vμ
c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng ng−êi d©n vÒ
VSATTP cßn yÕu.
§Ó quy tr×nh VietGAP sím ®−îc nh©n
réng vμ thμnh hiÖn thùc cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p
nh−: i) §Çu t− hoμn thiÖn hÖ thèng c¬ së h¹
tÇng kü thuËt ®Ó phôc vô s¶n xuÊt theo quy
®Þnh t¹i Th«ng t− 59/2009/TT - BNN &
PTNT, ngμy 29/9/2009 cña Bé N«ng nghiÖp
& PTNT h−íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu
cña QuyÕt ®Þnh sè 107/2008/Q§ - TTg ngμy
30/7/2008 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ mét
sè chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chÕ
biÕn, tiªu thô rau, qu¶, chÌ an toμn ®Õn
2015; ii) KhuyÕn khÝch dån ®iÒn ®æi thöa
nh»m h×nh thμnh c¸c vïng s¶n xuÊt rau an
toμn cã quy m« lín ®Ó tõng b−íc ph¸t triÓn
s¶n xuÊt hμng ho¸; iii) Hç trî ®Ó thiÕt lËp hÖ
thèng qu¶n lý chÊt l−îng néi bé (tù gi¸m s¸t
hay cßn gäi lμ gi¸m s¸t néi bé) phï hîp tõng
vïng s¶n xuÊt vμ hç trî kinh phÝ cho c«ng
t¸c chøng nhËn s¶n phÈm s¶n xuÊt theo
VietGAP; iv) T¨ng c−êng c«ng t¸c tuyªn
truyÒn, phæ biÕn ®èi víi c¶ ng−êi s¶n xuÊt vμ
tiªu dïng vÒ s¶n xuÊt vμ n«ng s¶n s¶n xuÊt
theo VietGAP.
1035

ViệtGAP trong sản xuất rau an toàn ở thành phố Hà Nội

3. KÕT LUËN
Tr−íc nhu cÇu cña x· héi ngμy cμng
t¨ng vÒ s¶n phÈm n«ng nghiÖp (nhÊt lμ rau
xanh) ®¶m b¶o VSATTP, VietGAP lμ quy
tr×nh cã nhiÒu −u viÖt, ®¸p øng yªu cÇu cña
ng−êi s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh vμ tiªu
thô ®èi víi s¶n phÈm rau qu¶ an toμn. Trong
s¶n xuÊt RAT cña thμnh phè Hμ Néi, quy
tr×nh VietGAP mÆc dï ®· ®−îc triÓn khai
nh−ng míi thö nghiÖm ë mét sè m« h×nh do
Chi côc BVTV, ViÖn Nghiªn cøu Rau qu¶
Trung −¬ng vμ mét sè dù ¸n cña c¸c tæ chøc
phi chÝnh phñ tμi trî thùc hiÖn. Thùc tÕ ë c¸c
m« h×nh thö nghiÖm nμy, hÇu hÕt trong c¸c
kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ng−êi d©n míi
tiÕp cËn chø ch−a thùc hiÖn tèt theo quy
tr×nh mμ nguyªn nh©n do c¶ 2 phÝa (néi lùc
cña hé n«ng d©n vμ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý
c¸c cÊp). H¬n n÷a, nhËn thøc cña ng−êi d©n
vÒ VietGAP cßn h¹n chÕ vμ c«ng t¸c tuyªn
truyÒn ch−a thùc sù m¹nh mÏ. §Ó quy tr×nh
nμy thùc thi trªn diÖn réng cÇn cã sù kÕt hîp
cña c¸c ngμnh, c¸c cÊp vμ ng−êi s¶n xuÊt
kinh doanh cïng thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p
n©ng cao n¨ng lùc ng−êi s¶n xuÊt, kinh
doanh vμ qu¶n lý ®ång thêi t¨ng c−êng tæ
chøc qu¶n lý c¸c cÊp.
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