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TÓM TẮT 
Sản xuất rau an toàn (RAT) của thành phố Hà Nội được thử nghiệm từ năm 1996, triển khai trên 

diện rộng từ năm 2001. Tuy diện tích, sản lượng RAT tăng qua các năm nhưng tiêu thụ RAT đang gặp 
nhiều bất cập về quản lý, giá bán và đặc biệt niềm tin của người tiêu dùng. Từ các dữ liệu thu thập 
được ở các ban, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và đặc biệt điều tra 10 HTX, 7 doanh nghiệp; 
20 cửa hàng; 10 siêu thị và 70 người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu này đã đưa ra các kết 
quả đánh giá về hệ thống tổ chức quản lý sản xuất và tiêu thụ RAT; hệ thống phân phối RAT; các hoạt 
động xúc tiến thương mại RAT; Khối lượng tiêu thụ, giá bán, doanh thu, lãi gộp và thăm dò niềm tin 
của người kinh doanh và tiêu dùng RAT trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Từ khoá: Hệ thống tổ chức quản lí, hệ thống phân phối, hiệu quả tiêu thụ, rau an toàn, tiêu thụ,  
xúc tiến thương mại.  

SUMMARY 
Safe vegetable production (RAT) has been experimented since 1996 and has been widely 

implemented since 2001 in Hanoi. Although, the area and yield of safe vegetable has been increasing 
over years, safe vegetable production is facing difficulties in terms of production management; price 
and especially the trust of consumers. By collecting secondary data from different management 
sectors, research institutes; universities and the survey with 10 co-operatives; 3 enterprises; 20 
shops; 10 super-markets and 70 vegetable consumers in Hanoi, this study presents the deep 
evaluations on safe vegetable production management and consumption; safe vegetable distribution 
system; marketing and promotional activities; consumption amount; prices; total revenues; mixed 
income and the trust of safe vegetable traders and consumers in Hanoi city.  

Key words: Commercial production, consumption, distribution system, distribution efficiency of 
safety vegetable, management system, safe vegetable.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

ViÖc sö dông hãa chÊt ®éc h¹i, kim lo¹i 
nÆng, tån d−  thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) 
vμ « nhiÔm vi sinh vËt trong s¶n xuÊt rau ®· 
g©y ¶nh h−ëng kh«ng nhá tr−íc m¾t còng 
nh− l©u dμi ®èi víi søc kháe céng ®ång. T×nh 
tr¹ng ngé ®éc thùc phÈm nãi chung vμ ngé 
®éc do ¨n ph¶i rau kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh 
an toμn thùc phÈm ®· trë thμnh nçi lo chung 
cña x· héi vμ ng−êi tiªu dïng. ë Hμ Néi, 
nh÷ng n¨m qua còng ®èi mÆt víi thùc tr¹ng 

nªu trªn, cã ®Õn 90% trong sè 200 ng−êi tiªu 
dïng ®−îc pháng vÊn cho r»ng rau lμ thùc 
phÈm cã nhiÒu mèi lo ng¹i nhÊt (Chi côc B¶o 
vÖ thùc vËt Hμ Néi, 2009). Nh»m ®¸p øng 
nhu cÇu an toμn thùc phÈm trong tiªu dïng 
rau xanh cña ng−êi d©n, Hμ Néi ®· x©y dùng 
vμ thö nghiÖm ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt rau an 
toμn (RAT) tõ n¨m 1996 vμ triÓn khai cã kÕt 
qu¶ tõ n¨m 2001. Tuy nhiªn, viÖc tæ chøc vμ 
qu¶n lý RAT tõ kh©u s¶n xuÊt, cho ®Õn kh©u 
tiªu thô cßn n¶y sinh nhiÒu bÊt cËp. Ng−êi 
tiªu dïng kh«ng ph©n biÖt sù kh¸c nhau 
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gi÷a rau an toμn víi rau th−êng. Ng−êi trång 
rau s¶n xuÊt víi chi phÝ cao nh−ng gi¸ b¸n 
kh«ng cao nªn kh«ng mÆn mμ s¶n xuÊt, 
thËm chÝ do ch¹y theo lîi nhuËn mμ vi ph¹m 
quy tr×nh thiÕu nh·n m¸c vμ thËm chÝ trén 
lÉn rau th−êng ®Ó b¸n v.v... C¸c nghiªn cøu 
tr−íc ®©y vÒ RAT cña TrÇn Kh¾c Thi (1999), 
NguyÔn ThÞ T©n Léc (2002; 2008), Hoμng 
B»ng An (2008)..., míi ®Ò cËp ®Õn s¶n xuÊt 
vμ tiªu thô RAT ë mét sè ®iÓm cña thμnh 
phè Hμ Néi, ch−a nghiªn cøu mét c¸ch hÖ 
thèng thùc tr¹ng tiªu thô RAT trªn ®Þa bμn 
toμn thμnh phè. Nghiªn cøu nμy ®−îc thùc 
hiÖn nh»m ph¶n ¸nh hÖ thèng tæ chøc tiªu 
thô, c¸c ho¹t ®éng tiªu thô, kÕt qu¶ vμ hiÖu 
qu¶ tiªu thô rau an toμn.  

2. §ÞA §IÓM Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

Nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn trªn ®Þa bμn 
thμnh phè Hμ Néi cò víi 3 huyÖn ®¹i diÖn lμ 
§«ng Anh, Gia L©m vμ Thanh Tr×. C¸c néi 
dung chuyªn s©u ®−îc thùc hiÖn ë c¸c tæ 
chøc, c¸ nh©n cã tham gia tiªu thô RAT ë 3 
huyÖn ®¹i diÖn nh÷ng n¨m qua. 

C¸c d÷ liÖu thø cÊp phôc vô cho nghiªn 
cøu nμy ®−îc thu thËp  tõ n¨m 1997 gåm c¸c 
b¸o c¸o tæng kÕt vμ sè liÖu, tμi liÖu cã liªn 
quan cña Uû ban Nh©n d©n (UBND), Së 
N«ng nghiÖp vμ PTNT, Côc Thèng kª, Chi 
côc B¶o vÖ thùc vËt (BVTV), Së Th−¬ng M¹i 
thμnh phè Hμ Néi vμ mét sè ®Ò tμi, dù ¸n cã 
liªn quan. 

C¸c d÷ liÖu s¬ cÊp ®−îc thu thËp tõ kh¶o 
s¸t thùc tÕ, pháng vÊn trùc tiÕp th«ng qua 
b¶ng c©u hái ®−îc in s½n cho tõng ®èi t−îng 
®iÒu tra (Ban qu¶n lý c¸c chî; 10 siªu thÞ, 20 
cöa hμng b¸n RAT; 70 ng−êi tiªu dïng RAT; 
7 doanh nghiÖp; 10 hîp t¸c x· vμ x· viªn s¶n 
xuÊt RAT thuéc 3 huyÖn ®¹i diÖn). 

C¸c d÷ liÖu thu thËp sau khi lμm s¹ch 
vμ hiÖu chØnh, ®−îc s¾p xÕp cho tõng néi 
dung nghiªn cøu víi sù trî gióp cña phÇn 
mÒm Excel. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch th«ng 
tin chñ yÕu lμ thèng kª m« t¶ vμ so s¸nh 
theo thêi gian vμ kh«ng gian. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. Tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt, tiªu thô 
        rau an toμn cña thμnh phè Hμ Néi 

HÖ thèng tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt vμ 
tieu thô RAT cña thμnh phè Hμ Néi ®−îc m« 
t¶ qua h×nh 1. 

Kh¸c víi rau th−êng, s¶n xuÊt vμ tiªu 
thô RAT chñ yÕu do tæ, nhãm hîp t¸c x· 
(HTX) vμ c¸c doanh nghiÖp. TÝnh ®Õn thêi 
®iÓm th¸ng 6 n¨m 2010, trªn ®Þa bμn Hμ Néi 
cã 42 HTX vμ 5 doanh nghiÖp ®−îc cÊp giÊy 
chøng nhËn (GCN) ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt 
RAT; 14 c¬ së ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ 
®iÒu kiÖn s¬ chÕ RAT. C¸c doanh nghiÖp nh− 
C«ng ty N¨m Sao, Hïng S¸ng, Ngäc Quang, 
Hμ An... phÇn lín tham gia ë kh©u tiªu thô 
nh− më c¸c quÇy hμng, cöa hμng b¸n RAT. 
Ban chñ nhiÖm c¸c HTX, Ban gi¸m ®èc doanh 
nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc tËp huÊn, ký kÕt 
hîp ®ång, gi¸m s¸t qui tr×nh vμ chÞu tr¸ch 
nhiÖm vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm, ng−êi s¶n 
xuÊt trùc tiÕp RAT lμ c¸c x· viªn HTX hoÆc 
hé gia ®×nh c«ng nh©n trong c¸c doanh 
nghiÖp. Qu¶n lý theo ngμnh däc cña thμnh 
phè, Chi côc BVTV lμ ®¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp 
c¸c c¬ së s¶n xuÊt vμ tiªu thô RAT. C¬ quan 
nμy cã nhiÖm vô kiÓm tra ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, 
h−íng dÉn, chuyÓn giao, qu¶n lý vμ cÊp giÊy 
chøng nhËn. Cïng tham gia phèi hîp víi Chi 
côc BVTV cßn cã Së N«ng nghiÖp vμ PTNT; 
Së C«ng th−¬ng vμ Së Y tÕ. Víi hÖ thèng qu¶n 
lý nμy, nghiªn cøu cho lμ phï hîp. Tuy nhiªn, 
thùc tÕ cña Hμ Néi nh÷ng n¨m qua vÉn cßn 
c¸c c¬ quan kh¸c tham gia tæ chøc qu¶n lý 
s¶n xuÊt vμ tiªu thô RAT nh− Së Khoa häc & 
C«ng nghÖ; Trung t©m KhuyÕn n«ng thμnh 
phè hoÆc c¸c dù ¸n n−íc ngoμi, c¸c ®Ò tμi 
nghiªn cøu cña c¸c viÖn, tr−êng ®¹i häc. §iÒu 
nμy ®· ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh thèng nhÊt trong 
chØ ®¹o, ®¸nh gi¸ vμ thùc hiÖn c¸c chÕ tμi. 

3.2. HÖ thèng ph©n phèi rau vμ rau an toμn 
Do nhu cÇu tiªu dïng rau cña ng−êi d©n 

Hμ Néi rÊt lín, 0,3 kg/ngμy/ng−êi (Së Th−¬ng 
m¹i Hμ Néi, 2000), mμ rau tõ c¸c vïng ngo¹i 
thμnh vμ c¸c tØnh l©n cËn ®−îc ®−a vÒ th«ng 
qua hÖ thèng ph©n phèi (H×nh 2). 
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H×nh 1. HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vμ tiªu thô rau an toμn 
                  (Nguån: Së N«ng nghiÖp & PTNT Hμ Néi,  2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 2. HÖ thèng ph©n phèi rau vμ rau an toμn cña thμnh phè Hμ Néi 
                       (Nguån: Së Th−¬ng m¹i Hμ Néi, 2008) 
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- Chî ®Çu mèi: Toμn thμnh phè cã 8 chî 
®Çu mèi b¸n bu«n rau, cñ qu¶, lμ ®iÓm ®Õn 
cho rau tõ c¸c vïng ngo¹i thμnh vμ c¶ rau tõ 
c¸c tØnh l©n cËn ®−a vÒ, gåm: chî §Òn Lõ 
(Hoμng Mai); chî Long Biªn (Ba §×nh); chî 
DÞch Väng HËu (CÇu GiÊy); chî t¹i x· V©n 
Néi (§«ng Anh); 03 chî t¹i Hμ §«ng, S¬n 
T©y, Th−êng TÝn; chî rau qu¶ t¹i TiÒn 
Phong (Mª Linh). C¸c chî ®Çu mèi häp tËp 
trung tõ 12 giê ®ªm ®Õn 3 - 4 giê s¸ng. Rau 
tõ c¸c chî ®Çu mèi nμy chÝnh lμ nguån cung 
cÊp chÝnh cho c¸c cöa hμng, quÇy hμng rau 
qu¶ t¹i c¸c phè, chî d©n sinh trong néi 
thμnh.  

- Chî d©n sinh: Toμn thμnh phè cã 395 
chî lín nhá víi tæng sè 90.000 hé kinh doanh 
cè ®Þnh, trong ®ã cã 102 chî t¹i c¸c quËn néi 
thμnh. C¸c chî ®Òu cã ban qu¶n lý, hoÆc do 
doanh nghiÖp vμ HTX tù bá kinh phÝ x©y 
dùng vμ qu¶n lý. Ngoμi ra, Hμ Néi cßn h¬n 
30 chî t¹m, chî cãc häp th−êng xuyªn hoÆc 
häp theo giê víi gÇn 10.000 ng−êi b¸n rau 
rong trªn c¸c vØa hÌ lßng ®−êng.  

- C¸c cöa/quÇy hμng chuyªn doanh vμ 
c¸c siªu thÞ: §©y lμ lo¹i h×nh b¸n lÎ hiÖn ®¹i 
míi xuÊt hiÖn ë Hμ Néi tõ sau n¨m 1993. 
Rau an toμn víi dÊu hiÖu RAT ®−îc tiªu thô 
chñ yÕu t¹i hÖ thèng quÇy hμng, cöa hμng 
b¸n rau an toμn... Sè l−îng c¸c ®iÓm b¸n 
RAT t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m qua, n¨m 
1996 cã 2 ®iÓm, n¨m 2002 cã 22 ®iÓm, ®Õn 
n¨m 2007 ®· cã 53 ®iÓm vμ n¨m 2009 cã 144 
®iÓm b¸n RAT, t¨ng lªn gÇn 3 lÇn so víi 2 
n¨m vÒ tr−íc.  

- Ngoμi ra, mét l−îng nhá RAT ®−îc 
cung øng theo hîp ®ång ®Õn c¸c kh¸ch s¹n, 
nhμ hμng, bÕp ¨n tËp thÓ, tr−êng mÇm non 
vμ hé gia ®×nh. 

Nh− vËy, hÖ thèng ph©n phèi RAT cña 
Hμ Néi kh¸ phong phó vμ phï hîp víi cÇu 
RAT. Tuy nhiªn, trong toμn bé hÖ thèng 
ph©n phèi cßn thiÕu dÊu hiÖu kiÓm tra rau 
hμng ho¸ (RAT thËt hay gi¶), ®Æc biÖt kiÓm 
tra tiªu chuÈn chÊt l−îng vÖ sinh an toμn 
thùc phÈm. 

3.3. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i rau 
       an toμn 

Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng t¸c xóc tiÕn 
th−¬ng m¹i RAT ®· b−íc ®Çu ®−îc thμnh 
phè vμ c¸c së, ngμnh, c¸c ®Þa ph−¬ng quan 
t©m. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i tËp 
trung vμo viÖc tæ chøc phiªn chî RAT vμ 
tham gia c¸c héi chî triÓn l·m. 

Hμng n¨m, Së N«ng nghiÖp & PTNT vμ 
c¸c huyÖn tæ chøc phiªn chî RAT nh»m giíi 
thiÖu thμnh tùu vμ c¸c s¶n phÈm RAT ®Õn 
ng−êi tiªu dïng Hμ Néi, t¹o ®iÒu kiÖn cho 
ng−êi s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn 
víi ng−êi tiªu dïng; më réng giao l−u häc 
tËp kinh nghiÖm s¶n xuÊt vμ tiªu thô s¶n 
phÈm RAT. Cô thÓ lμ, Së N«ng nghiÖp & 
PTNT, Trung t©m KhuyÕn n«ng: tæ chøc 1 - 
2 phiªn chî/n¨m. C¸c quËn huyÖn: tæ chøc 1 
- 2 phiªn chî/n¨m. C¸c phiªn chî th−êng tæ 
chøc tõ mét ®Õn hai buæi héi th¶o vÒ RAT víi 
100 - 200 ®¹i biÓu gåm c¸c nhμ khoa häc, 
nhμ qu¶n lý vμ x· viªn c¸c HTX. §ång thêi, 
Ban tæ chøc ph¸t hμnh s¸ch b¸o, tê r¬i, tμi 
liÖu kü thuËt tuyªn truyÒn cho phiªn chî vμ 
giíi thiÖu kü thuËt s¶n xuÊt RAT.  

Ngoμi ra, hμng n¨m c¸c ®¬n vÞ, hîp t¸c 
x· ®· tham gia nhiÒu héi chî do c¸c c¬ quan 
trung −¬ng, c¸c tæ chøc kh¸c vμ c¸c tØnh b¹n 
®øng ra tæ chøc nh−: Héi chî Agroviet, Phiªn 
chî gièng c©y trång vËt nu«i vμ vËt t− n«ng 
nghiÖp, Héi chî N«ng nghiÖp quèc tÕ CÇn 
Th¬, giíi thiÖu s¶n phÈm RAT trªn trang 
web xóc tiÕn th−¬ng m¹i cña Së N«ng nghiÖp 
& PTNT… 

Mét sè tæ chøc n−íc ngoμi, c¸c c¬ quan 
trung −¬ng vμ Hμ Néi ®· më c¸c líp tËp huÊn 
cho c¸n bé c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp vμ 
HTX vÒ tiÕp cËn thÞ tr−êng, maketing s¶n 
phÈm n«ng nghiÖp, nhÊt lμ RAT. 

C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i trªn 
®· cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nhËn thøc cña 
ng−êi tiªu dïng, ng−êi s¶n xuÊt RAT, lμm 
cÇu nèi cho ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi tiªu 
dïng, t¹o ®μ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vμ tiªu thô 
RAT trong nh÷ng n¨m tíi. 
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Tuy nhiªn, c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng 
m¹i thêi gian qua thùc hiÖn rêi r¹c, kh«ng 
th−êng xuyªn, thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp nªn 
hiÖu qu¶ kh«ng cao. 

3.4. KÕt qu¶ tiªu thô rau an toμn cña 
       thμnh phè Hμ Néi 

3.4.1. Khèi l−îng tiªu thô 

KÕt qu¶ ®iÒu tra t×nh h×nh tiªu thô RAT 
n¨m 2008 cña 3 huyÖn (§«ng Anh, Gia L©m, 
Thanh Tr×) cho thÊy, tû lÖ RAT tiªu thô theo 
gi¸ b¸n RAT chØ chiÕm 29,4% s¶n l−îng RAT 
s¶n xuÊt ra; cßn l¹i 70,6% s¶n l−îng RAT 
ph¶i b¸n theo gi¸ rau th−êng (B¶ng 1). 

Trong 3 huyÖn kh¶o s¸t, huyÖn Thanh 
Tr× cã tû lÖ RAT tiªu thô theo gi¸ RAT cao 
nhÊt, còng chØ ®¹t 38,3%, nh−ng s¶n l−îng  
s¶n xuÊt ra Ýt h¬n so víi 2 huyÖn Gia L©m vμ 
§«ng Anh. Ng−îc l¹i, huyÖn §«ng Anh cã tû 
lÖ b¸n theo gi¸ RAT thÊp, nh−ng do s¶n 
l−îng s¶n xuÊt RAT nhiÒu nªn khèi l−îng 
RAT b¸n ra t−¬ng ®èi cao, ®¹t 3.717 tÊn/n¨m, 
gÊp 2,24 lÇn so víi huyÖn Thanh Tr×. Së dÜ 
nh− vËy lμ v× §«ng Anh lμ ®Þa ph−¬ng ®i ®Çu 
trong triÓn khai s¶n xuÊt RAT cña thμnh 
phè, cã ph−¬ng thøc s¶n xuÊt vμ tiªu thô 
linh ho¹t, cã cöa hμng giíi thiÖu vμ b¸n RAT 

trong néi thμnh. 
Do RAT ®−îc tiªu thô chñ yÕu t¹i hÖ 

thèng quÇy hμng trong siªu thÞ vμ c¸c cöa 
hμng chuyªn b¸n RAT, nghiªn cøu nμy ®· 
theo dâi, tæng hîp vμ ®¸nh gi¸ l−îng rau cã 
thÓ b¸n ®−îc trong ngμy bëi mçi siªu thÞ vμ 
c¸c cöa hμng (B¶ng 2). 

T¹i c¸c siªu thÞ lín nh− BigC; Metro, 
khèi l−îng RAT b¸n trong ngμy nhiÒu gÊp 10 
®Õn 20 lÇn ë c¸c siªu thÞ nhá nh− T-Markt; 
Hapro... Ng−êi s¶n xuÊt cã cöa hμng b¸n 
RAT t¹i néi thμnh cã khèi l−îng tiªu thô cao 
h¬n nh÷ng ng−êi chuyªn kinh doanh, bëi v× 
ng−êi tiªu dïng biÕt râ nguån gèc rau vμ hä 
cã niÒm tin víi ng−êi s¶n xuÊt h¬n. 

Tuy nhiªn, theo c¸c nhμ kinh doanh 
RAT t¹i c¸c siªu thÞ vμ cöa hμng rau cho 
thÊy, khèi l−îng RAT tiªu thô kÓ trªn ch−a 
®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña c¸c siªu thÞ vμ c¸c 
cöa hμng. Hä rÊt cÇn sù ®a d¹ng vÒ sè l−îng 
chñng lo¹i rau cao cÊp vμo thêi ®iÓm tr¸i vô. 
V× vËy, c¸c nhμ kinh doanh, ®Æc biÖt c¸c siªu 
thÞ lu«n cã nhu cÇu t×m kiÕm nhμ cung cÊp 
míi. §ång thêi ®©y còng lμ c¬ héi cho c¸c 
nhμ s¶n xuÊt n¾m b¾t ®Ó gia t¨ng chñng lo¹i 
s¶n phÈm nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu 
cña nhμ kinh doanh. 

B¶ng 1. Khèi l−îng rau an toμn tiªu thô ë 3 huyÖn ®iÒu tra 

Tiêu thụ theo giá rau thường Tiêu thụ theo giá RAT 
Quận, huyện 

Sản lượng RAT 
(tấn) Khối lượng (tấn) Tỷ lệ (%) Khối lượng (tấn) Tỷ lệ (%) 

Đông Anh 13.518 9.801 72,5 3.717 27,5 
Gia Lâm 5.372 3.927 73,1 1.445 26,9 
Thanh Trì 4.323 2.667 61,7 1.656 38,3 
Tổng cộng 23.213 16.395 70,6 6.818 29,4 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2009 và báo cáo của phòng nông nghiệp 3 huyện:  Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì 

B¶ng 2. Khèi l−îng RAT b¸n ®−îc trong ngμy cña siªu thÞ vμ 
cöa hμng chuyªn b¸n RAT t¹i Hμ Néi  

Tình hình kinh doanh  trong ngày 
Sản lượng hàng bán được (kg) TT Đối tượng Phân loại 

Số lượng chủng loại 
Tối thiểu Tối đa 

Lớn 40 1.440 2.500 
Vừa 27 70 200 1 Siêu thị 
Nhỏ 10 20 95 

Người sản xuất 10 259 650 
2 Quầy, 

cửa hàng Người kinh doanh 30 65 259 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2009 
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3.4.2. Gi¸ b¸n rau an toμn  

KÕt qu¶ kh¶o s¸t vμ so s¸nh gi¸ b¸n rau 
th−êng (Côc Thèng kª Hμ Néi, 2007 - 2009) 
víi gi¸ b¸n RAT b×nh qu©n t¹i 30 cöa hμng/ 
quÇy hμng, b¸n RAT ®· ®−îc cÊp giÊy 
chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh RAT 
cho thÊy, gi¸ b¸n RAT cao h¬n tõ  7,8% ®Õn 
25,5% tuú tõng chñng lo¹i (B¶ng 3). Tuy 
nhiªn, møc ®é chªnh lÖch nμy kh«ng æn ®Þnh 
ë tõng chñng lo¹i rau vμ cã xu h−íng gi¶m 
dÇn ®èi víi chñng lo¹i rau th«ng th−êng vμ 
cã chiÒu h−íng t¨ng ë chñng lo¹i rau cao cÊp 
hoÆc ®−îc khuyÕn c¸o lμ cã nguy c¬ bÞ « 
nhiÔm cao nh− sup l¬ xanh, cμ chua, d−a 
chuét, c¶i th¶o. 

Thùc tÕ kh¶o s¸t trªn thÞ tr−êng, gi¸ 
RAT b¸n t¹i siªu thÞ cao h¬n gi¸ RAT ngoμi 
thÞ tr−êng, tuy nhiªn møc chªnh kh«ng qu¸ 
20%. Gi¸ RAT b¸n t¹i c¸c bÕp ¨n tËp thÓ  
th−êng thÊp h¬n gi¸ b¸n ë c¸c siªu thÞ. Gi¸ 
RAT b¸n ®Õn c¸c hé gia ®×nh do c¸c nhμ 
cung cÊp mang ®Õn th−êng cao h¬n gi¸ RAT 
®−îc niªm yÕt t¹i c¸c siªu thÞ ®Õn 20% do cã 
céng thªm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn nhá lÎ. 

3.4.3. Doanh thu vμ l·i gép trong kinh doanh 
           rau an toμn 

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ trong tiªu 
thô RAT cña c¸c c¬ së kinh doanh lμ néi 
dung quan träng cã ý nghÜa thùc tiÔn cao 
nh−ng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong h¹ch 
to¸n, v× vËy trong nghiªn cøu nμy míi b−íc 
®Çu kh¶o s¸t vμ tÝnh to¸n doanh thu vμ l·i 
gép ë mét sè cöa hμng vμ quÇy hμng trong 
siªu thÞ ®−îc chän.  

Cô thÓ nh− sau: 

+ §èi víi cöa hμng b¸n RAT  
Qua kh¶o s¸t 20 cöa hμng b¸n RAT vô 

®«ng xu©n n¨m 2008 - 2009 cho thÊy, 1 cöa 
hμng mét ngμy b¸n 10 chñng lo¹i RAT 
chÝnh mμ cöa hμng kinh doanh, b×nh qu©n 
mçi ngμy b¸n ®−îc 328 kg, rau b¸n ®−îc 
nhiÒu nhÊt lμ rau muèng còng chØ ®−îc 55 kg, 

 

rau b¸n ®−îc Ýt nhÊt lμ cμ rèt lμ 12 kg. Tæng 
doanh thu trong ngμy ®¹t 2175,6 ngμn 
®ång, l·i gép ®¹t ®−îc lμ 809 ngμn ®ång. Tû 
lÖ l·i gép so víi doanh thu ®¹t 37,2%. Tû lÖ 
l·i kh¸ cao, song ch−a trõ chi phÝ thuª cöa 
hμng, chi phÝ vÒ ®iÖn n−íc vμ khÊu hao 
trang thiÕt bÞ. 

+ §èi víi quÇy b¸n RAT trong siªu thÞ 
KÕt qu¶ kh¶o s¸t t¹i 10 quÇy hμng b¸n 

RAT  vô ®«ng xu©n n¨m 2008 - 2009 cña c¸c 
siªu thÞ cho thÊy (B¶ng 4), b×nh qu©n 1 gian 
hμng mét ngμy b¸n 10 lo¹i rau ®· b¸n ®−îc 
100 kg, rau b¸n ®−îc nhiÒu nhÊt lμ d−a 
chuét còng chØ ®−îc 20,0 kg; rau b¸n ®−îc Ýt 
nhÊt tõ 4,5 - 6,5 kg  nh− xμ l¸ch, c¶i bao. 
Doanh thu trong ngμy ®¹t 827,45 ngμn ®ång, 
l·i gép thu ®−îc lμ 270,75 ngμn ®ång; tû lÖ 
l·i gép so víi doanh thu lμ 32,72%, cã thÊp 
h¬n so víi c¸c cöa hμng chuyªn kinh doanh 
RAT, song chøng tá kinh doanh RAT còng cã 
lîi nhuËn nhÊt ®Þnh. 

3.4.4. NiÒm tin cña kh¸ch hμng vÒ rau an 
           toμn 

§ång thêi víi viÖc kh¶o s¸t tiªu thô RAT 
cña c¸c c¬ së kinh doanh trªn ®Þa bμn Hμ 
Néi, nghiªn cøu nμy ®· th¨m dß niÒm tin 
cña ng−êi kinh doanh vμ ng−êi tiªu dïng vÒ 
RAT (B¶ng 5). KÕt qu¶ th¨m dß cho thÊy, ®a 
sè c¸c nhμ kinh doanh (cöa hμng rau, siªu 
thÞ) tin r»ng rau nhËp vμ b¸n t¹i cöa hμng 
cña hä lμ RAT (chiÕm tõ 75 ®Õn 80% ý kiÕn 
ng−êi kinh doanh); ng−îc l¹i, ng−êi tiªu 
dïng cña Hμ Néi th× ®a sè kh«ng tin r»ng 
rau b¸n t¹i cöa hμng vμ siªu thÞ lμ RAT 
(chiÕm 72,7% ý kiÕn ng−êi tiªu dïng). §iÒu 
nμy ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng hiÖn nay lμ 
rÊt khã hoÆc kh«ng ph©n biÖt râ sù kh¸c 
nhau gi÷a RAT víi rau th−êng ®−îc b¸n trªn 
thÞ tr−êng Hμ Néi. CÇn nghiªn cøu c¸c gi¶i 
ph¸p ®Ó gióp ng−êi tiªu dïng yªn t©m sö 
dông, hç trî ng−êi s¶n xuÊt ph¸t triÓn s¶n 
xuÊt RAT bÒn v÷ng. 
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B¶ng 3. So s¸nh gi¸ b¸n RAT vμ rau th−êng mét sè chñng lo¹i rau 
trªn thÞ tr−êng Hμ Néi  

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 
Giá bán (đ/kg) Giá bán (đ/kg) Giá bán (đ/kg) 

Loại rau 
RAT Rau 

thường 

SS giá 
RAT/rau 
thường 

(%) 
RAT Rau 

thường 

SS giá 
RAT/rau 
thường 

(%) 
RAT Rau 

thường 

SS giá 
RAT/rau 
thường 

(%) 
Bắp cải 4800 4000 120,0 6500 5800 112,1 7300 6400 114,1 

Xu hào 5000 4200 119,0 8000 7500 106,7 7600 6900 110,1 

Cà chua 5400 4500 120,0 6400 5700 112,3 6800 5700 119,3 

Súp lơ trắng 5700 4800 118,8 6200 5400 114,8 7100 6300 112,7 

Súp lơ xanh 6400 5100 125,5 7300 6400 114,1 7600 6500 116,9 

Đậu cô ve 6800 5700 119,3 6500 5800 112,1 6500 5800 112,1 

Rau bí 9800 9000 108,9 9700 9000 107,8 10000 9200 108,7 

Dưa chuột 4300 3600 119,4 4300 3700 116,2 4200 3500 120,0 

Cải thảo 5700 5100 111,8 6000 5200 115,4 6100 5200 117,3 

Mùi tàu 8200 7500 109,3 8400 7600 110,5 8280 7500 110,4 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2009 

B¶ng 4. Doanh thu vμ l·i gép cña 1 gian siªu thÞ b¸n rau an toμn 
(tÝnh b×nh qu©n cho 1 ngμy) 

Giá (1.000 đồng/kg) 
Loại rau Số lượng 

(kg) Giá bán Giá mua Chênh lệch 
Doanh thu 
(1000 đ) 

Lãi gộp 
(1000 đ) 

Rau muống 6,0 4,50 3,50 1,00 27,0 6,00 
Cải ngọt 6,5 5,00 3,00 2,00 32,50 13,00 
Cải bao 5,5 5,50 2,50 2,00 30,25 11,00 
Cải trắng 6,0 4,70 3,20 1,50 28,20 9,00 
Đậu đũa 10,0 9,00 6,00 3,00 90,00 30,00 
Cà  tím 13,5 6,00 4,00 2,00 141,00 27,00 
Cà  rốt 13,0 10,00 6,00 4,00 130,00 52,00 
Cà  chua 15,0 12,00 8,50 3,50 180,00 52,50 
Dưa chuột 20,0 5,50 3,00 2,50 110,00 50,00 
Xà  lách 4,5 13,00 8,50 4,50 58,50 20,25 
Tổng 100,0 - - - 827,45 270,75 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2009  

B¶ng 5. KÕt qu¶ th¨m dß ý kiÕn cña ng−êi kinh doanh vμ tiªu dïng 
vÒ rau an toμn t¹i Hμ Néi 

Khách hàng 
Tiêu chí ĐVT 

Cửa hàng Siêu thị Người tiêu dùng 
Số mẫu điều tra mẫu 20 10 90 
Hoàn toàn tin tưởng % 80 75 27,3 
Chưa hoàn toàn tin tưởng % 20 25 54,2 
Không tin tưởng % - - 18,5 
Tổng số % 100 100 100,0 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2009  
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4. KÕT LUËN  

HÖ thèng ph©n phèi RAT cña Hμ Néi 
kh¸ phong phó vμ phï hîp víi cÇu RAT. Tõ 
ng−êi s¶n xuÊt, rau ®−îc cung cÊp cho c¸c 
chî ®Çu mèi,  chî d©n sinh, c¸c cöa hμng rau 
vμ c¸c siªu thÞ, kh¸ch s¹n, bÕp ¨n. Ngoμi ra, 
rau cã thÓ ®−îc chuyÓn qua nhiÒu kªnh ph©n 
phèi trung gian ®Ó ®Õn víi ng−êi tiªu dïng. 
ChÊt l−îng vÖ sinh an toμn thùc phÈm rau 
ch−a ®−îc kiÓm so¸t tèt qua c¸c hÖ thèng 
tiªu thô trªn, trõ ë mét sè siªu thÞ vμ c¸c cöa 
hμng rau. 

C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i ®· cã 
t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nhËn thøc cña ng−êi 
tiªu dïng, ng−êi s¶n xuÊt RAT, lμm cÇu nèi 
cho ng−êi s¶n xuÊt vμ ng−êi tiªu dïng, t¹o 
®μ ph¸t triÓn s¶n xuÊt vμ tiªu thô RAT. Tuy 
nhiªn, c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i 
thùc hiÖn rêi r¹c, kh«ng th−êng xuyªn, thiÕu 
tÝnh chuyªn nghiÖp nªn hiÖu qu¶ kh«ng cao, 
thiÕu niÒm tin cña ng−êi tiªu dïng. 

Nhu cÇu tiªu thô RAT t¹i thÞ tr−êng Hμ 
Néi lμ rÊt lín, nh−ng tû lÖ RAT tiªu thô chØ 
chiÕm 29,4% s¶n l−îng RAT s¶n xuÊt ra. 
S¶n l−îng RAT ®−îc tiªu thô phÇn lín theo 
kªnh rau th−êng vμ b¸n víi gi¸ rau th−êng. 
Ng−êi s¶n xuÊt ch−a nhËn ®−îc nhiÒu lîi Ých 
tõ ®Çu t− cho s¶n xuÊt RAT.  

KÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ tiªu thô RAT cña 
Hμ Néi b−íc ®Çu kh¶ quan. Song nh×n chung 
cßn thiÕu bÒn v÷ng vÒ gi¸ c¶, qu¶n lÝ s¶n 
xuÊt vμ tiªu thô, lîi Ých cña ng−êi s¶n xuÊt, 
niÒm tin cña kh¸ch hμng… 
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